
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 30.10.2018 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: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2018 
Sak nr. Sakstittel  
079/18 Godkjenning av møtebok  
080/18 Delegerte saker i perioden  
081/18 Referatsaker i perioden  
082/18 Økonomimelding 2/2018  
083/18 Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune  
084/18 Tilpasning Valnesfjord Barnehage Underetasje  
085/18 Rullering av lønnspolitisk plan 2018  
086/18 Revidering av delegeringsreglement  
087/18 Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til 

videreformidling for 2018 
 

088/18 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling 
for 2019 

 

089/18 Overdragelse av gnr/bnr. 56/15 og 28 - fra Fauske kommune 
til Vera Solbakk - Esso tomta, Valnesfjord. 

 

090/18 Søknad om fritak fra politisk verv - Gro Anita Olsen  
091/18 Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 

omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

 
 
 
Fauske, 23.10.18 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/14718     
 Arkiv sakID.: 18/2831 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
079/18 Formannskap 30.10.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
18.09.2018 Protokoll - Formannskap - 18.09.2018 1391464 

23.10.2018 Møteprotokoll F5-18_OFF 1394661 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 18.09.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2018 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Leif Johan Lindstrøm 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 
Ketil Hugaas 
Nils-Are Johnsplass 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Sak 75/18 foreslås utsettes. Det må sjekkes om eierforhold. 
· Orientering v/rådmannen ang. Valnesfjord skole 
· I sak 73/18 deles det ut innspill fra naboer 
· Per Gunnar Skotåm (R): 

Ber om en drøfting om eierskapsstrategi unntatt offentlighet 
· Ottar Skjellhaug (AP): 

Ber om en orientering im møte mellom Miljødirektoratet og Fauske kommune ang. 
forurensningssituasjonen i Sulitjelma 
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· Ronny Borge (H): 
Ser at annonse ang. Eivind Sannes' legat ligger ute. Det ble ikke utbetalt stipend i fjor. 
Vil det bli utbetalt i år? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 

Ottar Skjellhaug: 
Ordfører svarte. Ordfører leste opp notat fra møtet. Direktoratet har enda ikke gitt uttalelse. 

Ronny Borge: 
Rådmannen svarte. Det vil bli utdeling med akkumulert overskudd fra i fjor og i år. 

Orientering ang. Valnesfjord skole ved kommunalsjef Trond Heimtun. 

Møtet ble til slutt lukket med hjemmel i kommuneloven § 31, femte ledd - Eierstrategier. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 18.09.18 
 
 
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  
065/18 Godkjenning av møtebok  

066/18 Referatsaker i perioden  
067/18 Behov for økt likviditet - Nedsalg fond og økning 

kassekreditt 
 

068/18 Garantistillelse rulleskianlegg - Presisering av 
garantivilkår 

 

069/18 Søknad om forskuttering fra kommunens fond for 
spillemidler 

 

070/18 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - "Lys i 
Mørketida" 

 

071/18 Grunnerverv Terminalveien Øst - Krokdalsmyra  

072/18 Salg av Sykehusveien 9, Fauske  

073/18 Søknad om flere kjøp av boligtomter i Finneidlia  

074/18 Hermod Jensen Betongtransport AS - Søknad om kjøp 
av areal i Skysselvika industriområde. 

 

075/18 ToJo AS og ToJO bygg og Eiendom As - Søknad om 
kjøp av industrialreal i Valnesfjord 

 

076/18 Trond Eriksen Transport - Søknad på kjøp av tomt  på 
Søbbesva Industriområde 

 

077/18 Uni Form AS - Søknad om kjøp av industriareal - 
Søbbesva industriområde 

 

078/18 Erikstad barnehage - finansiering Unntatt 
offentlighet 
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065/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 065/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
 
 
066/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 066/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
067/18: Behov for økt likviditet - Nedsalg fond og økning kassekreditt 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes 
beholdning i aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. 
rådmannens fullmakt etter finansreglementets pkt. 1.2.  

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke 
kassekredittrammen inntil kr 200 000 000,–. 
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Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 på vegne av FL, R og 
SV: 
Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva gjelder 
kommunens økonomiske situasjon. 

Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses på nåværende 
nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante holdes ubesatt inntil videre innenfor 
alle samhandlingsområdene. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstiling pkt. 2 ble vedtatt med 7 (1AP, 3FL, 2H, 1SV) mot 2 (1FRP, 
1R) stemmer. 
FL/R/SV's forslag pkt. 3 ble vedtatt med 6 (1AP, 3FL, 1R, 1SV) mot 3 (1FRP, 2H) stemmer. 

 
FOR- 067/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes beholdning i 

aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. rådmannens fullmakt etter 
finansreglementets pkt. 1.2. 

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke kassekredittrammen 
inntil kr 200 000 000,–. 

3. Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva gjelder 
kommunens økonomiske situasjon. 
Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses på 
nåværende nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante holdes 
ubesatt inntil videre innenfor alle samhandlingsområdene. 

 
 
 
068/18: Garantistillelse rulleskianlegg - Presisering av garantivilkår 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt mellomværende 
pålydende kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL Langrenn (org.nr. 
894 036 192) tar opp i SpareBank 1 Nord-Norge til rulleskianlegg i Klungsetmarka, 
Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg av 10 % 
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 
2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører senest 
etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 068/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt mellomværende 
pålydende kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL Langrenn (org.nr. 
894 036 192) tar opp i SpareBank 1 Nord-Norge til rulleskianlegg i Klungsetmarka, 
Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg av 10 % 
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 
2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører senest 
etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
 
 
069/18: Søknad om forskuttering fra kommunens fond for spillemidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Fauske IL Langrenn om forskuttering av spillemidler for etablering av 
rulleskiløype i Klungsetmark innvilges med kr. 1.200.000.- i tråd med fondets vedtekter, 
herunder at prosjektet for øvrig er fullfinanisert. 
2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 
3. Søknad om forskuttering av momskompensasjon avslås. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 069/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Søknad fra Fauske IL Langrenn om forskuttering av spillemidler for etablering av 
rulleskiløype i Klungsetmark innvilges med kr. 1.200.000.- i tråd med fondets vedtekter, 
herunder at prosjektet for øvrig er fullfinanisert. 
2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 
3. Søknad om forskuttering av momskompensasjon avslås. 

 
 
 
070/18: Søknad om tilskudd fra næringsfondet - "Lys i Mørketida" 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Fauske Kommune gir et tilskudd på kr.50.000,- til kjøp og oppsett av nye lys til 
dekorasjoner i Fauske sentrum. Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra 
næringsfondet og belastes næringsfondes konto. Før utbetalingen skjer må det 
fremvises revidert regnskap for prosjektet. 
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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 et foretak på opptil 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 to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Steinbakk ble enstemmig 
erklært habil. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 070/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Kommune gir et tilskudd på kr.50.000,- til kjøp og oppsett av nye lys til 
dekorasjoner i Fauske sentrum. Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra 
næringsfondet og belastes næringsfondes konto. Før utbetalingen skjer må det 
fremvises revidert regnskap for prosjektet. 
 
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 et foretak på opptil 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 to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
071/18: Grunnerverv Terminalveien Øst - Krokdalsmyra 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 071/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 
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072/18: Salg av Sykehusveien 9, Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 8200 
Fauske, gnr 103, brnr 1210.  
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 072/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 8200 
Fauske, gnr 103, brnr 1210.  

 
 
 
073/18: Søknad om flere kjøp av boligtomter i Finneidlia 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 04.09.2018 
Innstilling til formannskapet: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke 
tomter som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling 
av  gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal 
for boliger i Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 11 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke 
tomter som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling 
av  gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal 
for boliger i Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke tomter 
som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling av  
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gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal for 
boliger i Fauske kommune. 

Rådmannens endrede forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 094/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke 
tomter som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling 
av  gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal 
for boliger i Fauske kommune. 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Punkt 1: 
Fauske kommune avstår for salg av 12 boligtomter til en utbygger, i dette tilfelle Dahl Bygg 
Prosjekt AS Fauske. 

Punkt 2: 
Fauske kommune legger ut for salg av 12 tomter i Finneid Vest for salg til utbyggere. 
Utropsprisen er dagens tomtepris, men selges til høystbydende over denne grunnprisen. 
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet forslag på nytt punkt 2 og 3 på vegne av FL, R og 
SV: 
Nytt punkt 2 
Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- til gjennomføring av kommunestyrets vedtak i sak 
097/17 ÅRSBUDSJETT 2018. Rådmannen bes om å fremlegge en sak til plan- og 
utviklingsutvalget om hvordan fremtidige områder kan gjøres tilgjengelig for boligbygging og 
hvordan vi på en god måte kan markedsføre Fauske som et attraktivt etableringssted. I denne 
forbindelse bes det om at blant annet Finneidlia, skoletomta i Valnesfjord, Stranda, Fauske 
østre 1 og 2 ses på. I tillegg Sjåheia og andre aktuelle områder. 
 
Nytt punkt 3 
Regler for tildeling av kommunale boligtomter fremlegges kommunestyret for revisjon. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 2H, 1R, 1SV) mot 1 
(1FRP) stemme avgitt for FRP's forslag pkt. 1. 
FL/R/SV's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 2H, 1R, 1SV) mot 1 (1FRP) stemme avgitt 
for plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2. 
FL/R/SV's forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Det samlede forslaget ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 2H, 1R, 1SV) mot 1 (1FRP) stemme avgitt 
for FRP's forslag pkt. 2. 
 
FOR- 073/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke tomter 
som skal selges. 
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2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- til gjennomføring av kommunestyrets vedtak 
i sak 097/17 ÅRSBUDSJETT 2018. Rådmannen bes om å fremlegge en sak til plan- 
og utviklingsutvalget om hvordan fremtidige områder kan gjøres tilgjengelig for 
boligbygging og hvordan vi på en god måte kan markedsføre Fauske som et attraktivt 
etableringssted. I denne forbindelse bes det om at blant annet Finneidlia, skoletomta i 
Valnesfjord, Stranda, Fauske østre 1 og 2 ses på. I tillegg Sjåheia og andre aktuelle 
områder. 

3. Regler for tildeling av kommunale boligtomter fremlegges kommunestyret for revisjon. 

 
 
 
074/18: Hermod Jensen Betongtransport AS - Søknad om kjøp av areal i Skysselvika 
industriområde. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

Hermod Jensen Betongtransport AS, Fauske innvilges erverv av hele eiendom gnr. 83, 
bnr. 101, samt ca 2805 m2  av gnr 83, bnr. 87. Samlet areal ca 3000 m2. 
 
Pris for ervervet settes til kr. 240,- pr.m2 iht K-sak 061/09, indeksregulert til ervervdato.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 074/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Hermod Jensen Betongtransport AS, Fauske innvilges erverv av hele eiendom gnr. 83, 
bnr. 101, samt ca 2805 m2  av gnr 83, bnr. 87. Samlet areal ca 3000 m2. 
 
Pris for ervervet settes til kr. 240,- pr.m2 iht K-sak 061/09, indeksregulert til ervervdato.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
075/18: ToJo AS og ToJO bygg og Eiendom As - Søknad om kjøp av industrialreal i 
Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord.   
 
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn. 
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
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Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken utsettes. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 075/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 

 
 
 
076/18: Trond Eriksen Transport - Søknad på kjøp av tomt  på Søbbesva Industriområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Trond Eriksen Transport AS innvilges erverv av ca 5000 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 
 

Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, 
indeksregulert til ervervsdato. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 076/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Trond Eriksen Transport AS innvilges erverv av ca 5000 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 

 
Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, 
indeksregulert til ervervsdato. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
077/18: Uni Form AS - Søknad om kjøp av industriareal - Søbbesva industriområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Uni Form AS innvilges erverv av ca 4900 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 
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Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, 
indeksregulert til ervervsdato.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 077/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Uni Form AS innvilges erverv av ca 4900 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 
 
Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, 
indeksregulert til ervervsdato.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
078/18: Erikstad barnehage - finansiering 
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Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
004/18, TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018 - Bidrag til TV-aksjonen 
VEDTAK: 

Fauske kommune bevilger kr. 10.000,- til Tv-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018. 

 

Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-1001. 

 

Bidraget registreres på www.blimed.no og faktura blir tilsendt på epost. 

 
 

 
005/18, Saltensambandet - Støtte til konsert 20. oktober 2018 
VEDTAK: 

Saltensambandet støttes med kr. 2.500,- til premierekonsert 20. oktober 2018.  

 

Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470.1020.1001. 

 

Beløpet utbetales til Saltensambandet konto 4555.20.13275 og merkes «Støtte til konsert 
20.10.18». 

 

 
 

http://www.blimed.no/


 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Resultat av lønnsforhandlingene 2018 
 
 
Til       
Formannskapet 
 
Tariffrevisjonen pr. 1.5.2018 
 
KS og forhandlingssammenslutningene kom etter forhandlinger fram til enighet ved 
tariffrevisjonen 2018. Resultatet ble sendt til uravstemning. 60 prosent (261 av 438) av 
kommunene og fylkeskommunene brukte stemmeretten og samtlige stemte ja. 
Alle arbeidstakerorganisasjoner i KS-området har også vedtatt forhandlingsresultatet. 
 
HTA kap 4 
Ansatte som er lønnet i hht HT`s kap 4 utgjør 90 % av de ansatte i KS-
området.  
 
Økonomisk ramme 2018 
Lønnsoppgjøret er fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 2,8 prosent. Dette er det 
samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene består av sentrale 
lønnstillegg, overheng og anslag for lønnsglidningen. 
 

Årslønnsvekstramme 2018      Kapittel 4 totalt 
Overheng til 2018 1,5 %  
Anslag for lønnsglidning i 2018 0,2 %  
Sentrale tillegg pr. 1.5.2018 1,1 %  
Ingen pott til lokale lønnsforhandlinger i 2018     0,0 %    
Beregnet årslønnsvekst (2017-2018) 2,8 % 
 

På samme måte som i forrige tariffperiode varierer lønnstilleggenes størrelse avhengig av 
arbeidstakernes ansiennitet og stillingsgruppe. 
 
 
Årets ramme for lønnsforhandlingene i kap 3 og 5 
 
Forhandlingene tok utgangspunkt i årslønnsvekstrammen på 2,8 %  2017-2018 i HTA kap.4 
 

Lønnsoppgjørene i kapittel 3 og 5 er årlige og kun lokale. 
I hovedtariffavtalen fremkommer at ansatte avlønnet i kap 5, pkt 5.2 og kap 3, punktene 3.4.1, 
3.4.2 og 3.4.3 skal være sikret en årlig lønnsutvikling. 
Det skal tas hensyn til lønnsutviklingen i KS tariffområde, kommunens totale situasjon, 
herunder økonomi og krav til effektivitet. 



 
 

 
I kapittel 3 og 5 er de ansatte i hovedsak høgskole- og universitetsutdannet og har således  
sjelet til hva denne gruppen ansatte i kap . 4 har fått.  
 
Ved det lokale oppgjøret i Fauske i 2018 ble det gitt følgende lønnstillegg: 
Ansatte i kapittel 3 ble gitt et gjennomsnittlig lønnstillegg pr.1.5.2018 på   2,13 %. 

 
• Høyeste prosentsats for enhetsledere var på 2,86 % 
• Laveste prosentsats for enhetsleder var på 1,98 % 

 
• Høyeste for avdelingsleder var på 2,62 % 
• Laveste for avdelingsleder var på 1,18 % 

 
• Høyeste for rektorer var på 2,5 % 
• Laveste for rektorer var på 2,0 % 
 
 

 Ansatte i kapittel 5 ble gitt et gjennomsnittlig lønnstillegg pr.1.5.2018 på  3,13 %. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen  
rådmann 
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ØKONOMIMELDING 2/2018 
 
 
Økonomimelding 2/2018 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 31.08.2018. Den 
økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 2. tertial 2018 samt årsprognose 
for 2018  
 

 
 
 
Tallene per 2. tertial 2018 viser dessverre en ytterligere forverret prognose i forhold til 1. 
tertial. Ved utgangen av 2018 forventes det et merforbruk på 28 mill. kr, en forverring på 4,75 
mill. kr i forhold til 1. tertial der prognose var et merforbruk på 23,25 mill. kr.  
 
Driftsutvikling 2018 
Rådmannen ser en positiv utvikling på driften av enhetene. Totalt sett er den samlede 
prognosen for driftsenhetene forbedret med 1,5 mill. kr sammenlignet med vurderingen som 
ble gjort etter 1. tertial. Spesielt skole har bidratt til dette, mens det viser seg å være mer 
krevende å oppnå samme effekt innenfor helse og omsorg. For enhetene hjemmetjeneste og 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2018 2018 2018 2018 2018

Fast lønn 382 333 501 239 573 932 247 185 087 7 611 156 389 833 501 7 500 000

Overtid 2 898 883 1 932 589 4 344 755 2 412 166 6 500 000        3 601 117

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 29 940 876 19 960 584 33 968 180 14 007 596 49 940 876 20 000 000

Annen lønn 30 123 140 20 082 093 21 225 470 1 143 377 32 123 140 2 000 000

Sosiale utgifter 78 071 732 61 357 946 59 394 027 -1 963 919 80 771 732 2 700 000

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 109 141 512 72 761 007 81 009 115 8 248 107 117 141 512 8 000 000

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 73 958 886 51 546 257 54 540 215 2 993 958 77 458 886 3 500 000

Overføringsutgifter 51 400 463 34 266 975 37 144 123 2 877 148 56 400 463 5 000 000

Kjøp av konsesjonskraft 12 401 000 8 267 333 12 034 819 3 767 486 12 401 000 0

Skatt på kvotekraft 1 680 000 1 120 000 1 460 760 340 760 1 442 310 -237 690 

Rente og finansutgifter 55 475 351 34 145 659 36 332 773 2 187 114 55 475 351 0

Avsetninger til fond 1 500 000 0 102 805 102 805 4 000 000 2 500 000

Avskrivninger 34 889 021 0 0 0 34 889 021 0

Sum utgifter 863 814 365 545 014 376 588 742 128 43 727 752 918 377 792 54 563 427

Refusjoner syke- og fødselspenger -15 848 645 -10 565 763 -6 778 003 3 787 760 -25 000 000 -9 151 355 

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -97 073 074 -74 782 074 -76 013 459 -1 231 385 -101 073 074 -4 000 000 

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -59 791 610 -31 618 353 -37 698 646 -6 080 293 -61 791 610 -2 000 000 

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -43 699 846 -22 647 897 -19 268 332 3 379 566 -50 699 846 -7 000 000 

Rammetilskudd -283 736 000 -187 265 760 -185 007 109 2 258 651 -283 736 000 0

Skatt på inntekt og formue -248 958 277 -174 270 794 -159 837 576 14 433 218 -250 958 277 -2 000 000 

Eiendomsskatt -42 550 000 -42 550 000 -43 062 072 -512 072 -43 062 072 -512 072 

Salg av konsesjonskraft -21 200 000 -14 133 333 -12 203 226 1 930 108 -21 200 000 0

Salg av kvotekraft -6 000 000 0 0 0 -6 000 000 0

Aksjeutbytte -5 000 000 -5 000 000 -3 419 809 1 580 191 -3 400 000 1 600 000

Rente og finansinntekter -3 275 000 -1 183 333 -692 347 490 986 -3 275 000 0

Bruk av fond -1 798 110 0 -91 467 -91 467 -5 298 110 -3 500 000 

Motpost avskrivninger -34 889 021 0 0 0 -34 889 021 0

Sum inntekter -863 819 583 -564 017 308 -544 072 046 19 945 262 -890 383 010 -26 563 427 

T O T A L T -5 218 -19 002 932 44 670 082 63 673 014 27 994 782 28 000 000
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institusjon er det forventet et samlet merforbruk på 20 mill. kr, mens de øvrige enhetene 
samlet har et merforbruk på 4,7 mill. kr. Sammenlignet med prognosen etter 1. tertial har 
øvrige enheter dermed redusert merforbruket med 4,5 mill. kr etter 2. tertial.  
 
Rådmannen redegjorde våren 2018 i eget notat til kommunestyret om den alvorlige 
økonomiske situasjonen Fauske kommune nå befinner seg i. I notatet ble det blant annet 
foreslått konkrete tiltak for å redusere bruk av vikarer til et minimum. Til tross for økning i 
sykefraværet, så viser prognosen for vikarutgifter i 2018 en reduksjon på 7,2 mill. kr 
sammenlignet med regnskap 2017. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 er netto 
vikarutgifter redusert med 2,8 mill. kr. Her må det nevnes at den største reduksjonen er 
oppnådd på skolesektor med en reduksjon på 4,3 mill. kr. Men også NAV, barnehager, 
plan/utvikling, kultur og rådmannens stab har reduserte utgifter sammenlignet med samme 
periode 2017. Til sammen har disse enhetene en reduksjon på 5,4 mill. kr. Økte utgifter 
innenfor helse/omsorg bidrar til at samlet reduksjon i netto vikarutgifter utgjør 2,8 mill. kr. 
 
Lønnsoppgjøret for 2018 ga en lønnsvekst på 2,8 %. Dette er høyere enn det som er lagt til 
grunn i budsjettet. Dette betyr at det forventes et merforbruk på fast lønn i 2018. De siste 
årene har situasjonen vært motsatt, noe som har gjort at en har kunnet omdisponere fra fast 
lønn til å dekke deler av merforbruk på variabel lønn. Dette vil ikke være mulig i 2018, og 
derfor blir utfordringen ekstra stor i forhold til forventet merforbruk på variabel lønn. 
 
Fellesutgifter 2018 
Selv om samlet prognose for driften av enhetene er noe lavere sammenlignet med 1. tertial 
er prognosen totalt sett svakere. Dette skyldes mindre inntekter / større utgifter på 
fellesområdene enn det som ble lagt til grunn i økonomimelding 1, og som kommunen i 
svært begrenset grad kan påvirke i løpet av året. Mindre skjønnstilskudd til ressurskrevende 
tjenester, lavere utbytte enn beregnet, større utbetaling til private barnehager, samt 
erstatningsutbetaling barnevern bidrar til dette. 1 mill. kr mer enn beregnet i inntekter fra 
havbruksfond bidrar i positiv retning. I tillegg er det lagt inn et anslag på 2 mill. kr mer i 
skatteinngang enn budsjettert. Dette er basert på tallene for årets åtte første måneder. 
Denne prognosen er usikker og forutsetter at det ikke blir en betydelig nedgang i årets fire 
siste måneder. 
 
Fremtidig økonomisk handlingsrom 
Rådmannen vil de siste månedene av 2018 fortsette å følge opp de tiltakene som ble 
skissert i mars for å begrense forventet merforbruk i 2018. Rådmannen er likevel tydelig på 
at Fauske kommunes økonomiske utfordringer ikke vil bli løst gjennom denne typen tiltak. 
Det er rådmannens klare anbefaling at det må gjennomføres omfattende strukturendringer i 
Fauske kommune for å tilpasse driftsnivå og tjenestetilbud til de inntektene kommunen 
faktisk har. KOSTRA-analysen som Håvard Moe har presentert, viser at kommunens struktur 
og tjenestetilbud ikke er tilpasset den demografiske utviklingen i befolkningen. Tidligere har 
et høyt inntektsnivå gjort det mulig for Fauske kommune å opprettholde en dyr struktur og et 
høyt driftsnivå. Den tiden er nå forbi ettersom kommunens gjeldsbelastning har økt dramatisk 
de senere år og kraftinntektene samtidig har falt. Handlingsrommet som har vært i 
økonomien er «brukt opp» og det er ingen økonomisk fleksibilitet igjen. På kort sikt er det 
positive netto driftsresultat som kan skape nytt økonomisk handlingsrom, og de senere års 
resultater viser at det ikke er mulig med den strukturen og den tjenesteleveransen Fauske 
kommune har i dag.   
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2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 2. tertial 2018  
 

 
 
 

2.1. Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS, som igjen 
bygger på anslag i Statsbudsjettet. Hittil i år har skatteinngangen for Fauske kommune ligget 
over budsjett. Det er fortsatt usikkerhet om hvordan utviklingen vil fortsette ut året. I 
prognosen er det lagt inn en merinntekt på 2 mill. kr i forhold til budsjett  
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 0,3 mill. 
kr over budsjett i 2018. 
 
Utbytte  
Utbytte for 2017 gir en mindreinntekt på 1,6 mill. kr, i forhold til budsjett. Dette skyldes at det 
ikke ble utdelt utbytte for 2017 fra ISE. 
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett. 
 
Refusjon ressurskrevende brukere 
Inntekt forventes å bli i tråd med budsjett. Det er i tillegg søkt om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen for brukere som ikke kommer inn under den ordinære statlige 
tilskuddsordningen. I økonomimelding 1 ble det anslått et tilskudd på ca. 3,5 mill. kr. Dette 
anslaget var dessverre for optimistisk, da innvilgede skjønnsmidler kun ble på 1,25 mill. kr 
gjennom denne søknaden. 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 32,3 mill. kr. 
Opplysninger fra integreringsavdelingen indikerer en forventet mindreinntekt på 1,9 mill. kr i 
forhold til budsjett.  
 
Havbruksfondet 
I følge den siste informasjonen fra Fiskeridirektoratet vil Fauske kommune få utbetalt 4,9 mill. 
kr fra Havbruksfondet. Dette er 1 mill. kr mer enn anslaget i økonomimelding 1/2018.  
 
 

  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk 

/ per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

Fellesområder -573 963 190 -386 887 448 -350 116 464 36 770 984 -565 869 408 3 300 000
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2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Det er budsjettert med til sammen 31,5 mill. kr i tilskudd til private barnehager. I følge tallene 
så langt forventes et merforbruk på 2,5 mill. kr på denne posten. 
 
Renteutgifter 
I budsjettet for 2018 er det budsjettert med samme rentenivå som i 2017. Nibor-renten har 
beveget seg noe oppover i 2018 sammenlignet med 2017. I september kom den varslede 
rentehevingen fra Norges Bank. Renten ble da hevet fra 0,5 til 0,75 %. Dette var den første 
rentehevingen siden 2011. Kommunalbanken hvor Fauske kommune har hovedtyngden av 
sine lån har nå fulgt opp med en renteheving på 0,15 prosentpoeng med virkning fra oktober 
2018. Dette får begrenset effekt for 2018, men gir likevel noe høyere rente på lån med 
flytende rente sammenlignet med budsjett. 
 
Pensjonskostnader  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2018 kom høsten 2017. Det er denne som ligger til grunn for budsjettert 
pensjon i kommunens budsjett.   
 
I september 2018 kom oppdatert prognose. Endringen i prognosen fra KLP medfører at den 
betalbare pensjonen blir vesentlig lavere enn opprinnelig prognose. Dette medfører lavere 
utbetaling til KLP, noe som er likviditetsmessig positivt. Regnskapsmessig har det derimot 
ingen betydning fordi lavere betalbar pensjon medfører tilsvarende lavere netto premieavvik. 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 
 

 
 
 
Som det fremgår i tabellen viser de nyeste prognosene at samlet pensjonskostnad i 
regnskapet blir ca. 2,7 mill. kr høyere enn budsjettert.  
 
I og med at den betalbare pensjonen budsjetteres på resultatenhetene, mens netto 
premieavvik budsjetteres på fellesområdet, medfører endret prognose at det må foretas en 
endring i fordelingen mellom disse områdene. Dette er tatt med i forslag til 
budsjettregulering. 
 

  

Budsjett Ny prognose Endring

2018

PENSJONER KLP FELLESORDNING 50 968 748   40 990 307   -9 978 441    

PENSJON SYKEPLEIERE 7 071 375     7 534 393     463 018        

PREMIEAVVIK PENSJON KLP -22 432 341 -10 706 395 11 725 946   

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 8 467 153 8 057 367 -409 786       

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE 9 194 009     9 194 009     -                 

PREMIEAVVIK SPK -1 391 005 -461 405 929 600        

T O T A L T 51 877 939   54 608 276   2 730 337     
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3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 2. tertial 2018 
 

 
 
 
Prognosen etter 2. tertial viser en noe lavere merforbruk samlet på enhetene, sammenlignet 
med 1. tertial. Dette skyldes forventet bedre resultat innenfor oppvekst og kultur samt 
eiendom, plan og samfunnsutvikling. Samtidig er det dessverre store utfordringer innenfor 
hjemmetjenester der prognosen tilsier en ytterligere forverring sammenlignet med prognose 
etter 1. tertial. 
 

  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2018 2018 2018 2018 2018

1 Politikk

Politikk 9 548 309 6 340 977    4 864 703    1 476 274-     9 548 309 0

Sum område: 1 Politikk 9 548 309 6 340 977 4 864 703 -1 476 274 9 548 309 0

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 247 514 19 372 706 22 250 932 2 878 226 30 747 514 500 000

Sum område: 2 Administrasjon 30 247 514 19 372 706 22 250 932 2 878 226 30 747 514 500 000

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 2018 2018 2018 2018 2018

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling -                 -                 287 675        287 675          

Vei og gatelys 8 418 592 5 572 363 5 715 162 142 798 8 418 592 0

Fauske kommunale eiendommer 38 206 995 25 055 670 26 034 131 978 461 39 006 995 800 000

Plan og utvikling 7 221 128 4 490 403 3 642 358 -848 045 6 421 128 -800 000 

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 53 846 715 35 118 436 35 679 326 560 889 53 846 715 0

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

4 Oppvekst og kultur 2018 2018 2018 2018 2018

Skole 125 500 989 79 271 158 77 717 837 -1 553 321 125 500 989 0

Barnehage 32 689 898 20 725 699 20 386 402 -339 297 33 389 898 700 000

Barne og familie 52 831 481 34 223 972 35 364 560 1 140 588 54 831 481 2 000 000

Kultur 13 507 864 8 635 965 10 311 597 1 675 632 13 507 864 0

Oppvekst og kultur Felles 1 090 133 687 077 714 139 27 061 1 090 133 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 225 620 365 143 543 871 144 494 535 950 663 228 320 365 2 700 000

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

5 Helse og omsorg 2018 2018 2018 2018 2018

Helse og omsorg felles 8 851 130 5 690 330 5 918 278 227 947 8 851 130 0

Institusjon 80 585 545 51 599 681 56 667 582 5 067 901 88 585 545 8 000 000

Hjemmetjenesten 99 544 619 63 912 584 72 062 628 8 150 043 111 544 619 12 000 000

Fauske storkjøkken 2 948 254 1 852 983 2 234 956 381 973 3 698 254 750 000

Helse 40 730 294 25 883 103 28 740 036 2 856 933 41 230 294 500 000

Nav 22 035 227 14 569 844 14 457 779 -112 064 22 285 227 250 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 254 695 069 163 508 525 180 081 259 16 572 733 276 195 069 21 500 000

T O T A L T 573 957 972 367 884 515 387 370 755 19 486 237 598 657 972 24 700 000
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3.1 Oppvekst og kultur 
 
Samhandlingsområde Oppvekst og kultur går mot et samlet merforbruk på 2,7 mill. kr. Dette 
er en forbedring i forhold til prognose 1. tertial som indikerte et merforbruk på 5,5 mill. kr.  
 
Tabell 5 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Oppvekst og kultur 
 

 
 
 

3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Det er gjennomført tiltak som har bidratt til å redusere driftsutgiftene for skole. De tiltak som 
gir størst effekt er reduksjon i antall årsverk både i grunnskolen og voksenopplæringen. 
Skole har fortsatt høye vikarutgifter, men disse er betydelig redusert sammenlignet med 
2017.  
 
En andel av økte vikarutgifter er knyttet til innleie for lærere som har permisjon for å ta 
videreutdanning, noe som kompenseres med refusjoner fra staten to ganger per år. Våren 
2018 utgjorde vikarutgiftene knyttet til videreutdanning 1,35 mill. kr, og for høsten 2018 er det 
beregnet en økt vikarutgift på 1,4 mill. kr knyttet til videreutdanning. Disse utgiftene 
kompenseres delvis. Det jobbes kontinuerlig med å redusere behovet for innleie av vikar i 
skolene. Vikar brukes der det er fare for liv og helse, og der elevene vil stå uten 
undervisningstilbud dersom vikar ikke leies inn.  
 
Så fremt noe utforutsett ikke inntreffer, vil skole holde budsjettrammen som er gitt for 2018, 
og gå i balanse.  
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Følgende tiltak ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2018 og er iverksatt iht. vedtak:  

 Avvikling tilbud om skolefrukt ble iverksatt fra 01.01.2018.  

 Reduksjon i antall klasser, tiltaket ble gjort om i forbindelse med ressurstildeling 
skole, der det isteden for reduksjon i antall klasser ble gjennomført en reduksjon i 
grunnressursen per klasse. Totalt er det tatt ned 6 årsverk i grunnskolene fra 
01.08.2018. 

 Det er innført 4 uker fellesferie på SFO fra sommeren 2018. 

 Fra høsten 2018 er tilbudet ved Fauske voksenopplæring redusert med 2 klasser, fra 
6 til 4 klasser totalt.   

 Avtale der elever fra ungdomsskolen har kunnet benytte kantinen ved Fauske 
videregående skole ble sagt opp fra 01.01.2018.  

 Betalingssatsene for SFO-plass er økt fra skoleåret 2018–2019 med hhv. kr 100,– og 
200,– for sats 1 og sats 2.  

 Det er inngått ny avtale med Sørfold kommune knyttet til kjøp av elevplasser i Sørfold 
for elever bosatt på Rødås. Ny avtale er først gjeldene fra august 2019, og inntil 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

4 Oppvekst og kultur 2018 2018 2018 2018 2018

Skole 125 500 989 79 271 158 77 717 837 -1 553 321 125 500 989 0

Barnehage 32 689 898 20 725 699 20 386 402 -339 297 33 389 898 700 000

Barne og familie 52 831 481 34 223 972 35 364 560 1 140 588 54 831 481 2 000 000

Kultur 13 507 864 8 635 965 10 311 597 1 675 632 13 507 864 0

Oppvekst og kultur Felles 1 090 133 687 077 714 139 27 061 1 090 133 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 225 620 365 143 543 871 144 494 535 950 663 228 320 365 2 700 000



7 

 

denne trår i kraft, gjelder dagens avtale. Ny avtale reduserer utgiftene per elevplass 
med 70 % ut fra dagens avtale. 

 Merkantil stilling 50 % ved Sulitjelma skole har stått vakant frem til 31.08.2018. Det er 
gjort et varig nedtrekk, og stillingen er redusert til 20 % fra 1. oktober 2018. 

 
 

3.1.2 Barnehage 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Enhet barnehage står foran et krevende år med behov for ekstra oppmerksomhet på 
utgiftsnivået. Budsjettdisiplinen er god i enheten og barnehagene drives på et lavt nivå ser en 
på driftspostene. 
 
Utfordringene i 2018 vil i hovedsak dreie seg om følgende områder: 

- Ny pedagognorm med 5 måneders effekt.  
- På grunn av stort barnehageopptak er det behov for utvidelse i Valnesfjord 

barnehage med 11 ekstra plasser. 
 
I tillegg er husleie for Erikstad barnehage underbudsjettert med kr 130 000,- 
 
Totalt er merutgiftene for enhet barnehage beregnet til 1,6 mill. kr. Noe kan dekkes inn over 
budsjettet for spesialpedagogiske tiltak som ligger an til et mindreforbruk. Andre poster som 
kan holdes igjen er vedlikehold av uteområder og vikarbruk. Foreløpige anslag tilsier et 
merforbruk på 0,7 mill. kr ved årets slutt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 

 
Enhet barnehage har følgende tiltak i budsjett 2018: 

1. Reduksjon av vedlikehold uteområder fra kr 400 000,– til kr 200 000,–. Tiltaket er 
gjennomført. 

2. Reduksjon fra 2 til 1 lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Tiltaket er 
gjennomført med tilsetting av kun 1 lærling for inneværende år. 

 
 

3.1.3 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Slik det ser ut vil enheten gå med et merforbruk på ca. 2 mill. kr. I hovedsak kan dette 
forklares med flere kostbare akuttplasseringer i barnevernet og større utbetalinger til 
introduksjonslønn enn beregnet i budsjett. Videre er det økte utgifter til lønn avlastere pga. 
nye regler med krav om fast ansettelse i kommunen. 
 
Kommunen har søkt om skjønnsmidler for dekning av de ekstra uforutsette utgiftene på 
avlastere på 0,8 millioner. Hvis denne søknaden innvilges reduseres merforbruket 
tilsvarende. Det gjennomføres også vakanser på alle avdelinger for å redusere merforbruket. 
Det er også inneværende år iverksatt redusert bruk av avlastning/besøkshjem og fosterhjem. 
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Status tiltak budsjett 2018 
 

 Vakanse 100 % barnevernleder, løst med vakanse i enhetslederstillingen fordi 
barnevernleder er en lovpålagt stilling. 

 Reduksjon av fosterhjem, pt. redusert med 2. 

 Vakanse 100 % saksbehandler PPT, gjennomført fra 01.05.2018. 

 Vakanse 100 % foreldreveileder, ikke gjennomført – eksternt finansiert. 

 Vakanse 20 % helsesøster, gjennomført. 

 Vakanse 20 % barnevernkonsulent, gjennomført. 

 Vakanse 100 % miljøarbeider Flyktningkontor, gjennomført fra 01.10.2018. 
 
 

3.1.4 Kultur 

 
Prognose 31.12.2018 
 
Det forventes at enheten vil gå i balanse ved årets slutt. 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Idrettskonsulentstillingen 100 % vakant i 2018 – Gjennomført. 

 50 % stillingsreduksjon ved Kulturskolen – Gjennomført. 

 Stillingsreduksjon Ungdommens hus – Gjennomført 

 Flytting av bibliotek Valnesfjord er påbegynt, men på grunn av utfordringene med nye 
lokaler i den nye skolen så er det inntil videre ikke bibliotekdrift. 

 
 

3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Helse og omsorg vil i 2018 ha et merforbruk på 21,5 mill. kr knyttet til merforbruk av personell 
i hjemmetjenesten og i institusjonsdriften, samt merforbruk i sosialhjelpsområdet og 
budsjettekniske årsaker for enhet Helse. 
 
Hovedårsakene til merforbruket innen pleie- og omsorgsområdet er manglende kapasitet 
grunnet ineffektive systemer/strukturer, kompetansemangler og derigjennom liten kapasitet i 
de hjemmebaserte tjenestene. Manglende kapasitet i hjemmebaserte tjenester gir for det 
første et betydelig fall i fysisk og kognitivt funksjonsnivå hos mottakere av tjenestene, økt 
bruk av personell i tillegg til et unødig økt press på sykehjemsplasser. 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

5 Helse og omsorg 2018 2018 2018 2018 2018

Helse og omsorg felles 8 851 130 5 690 330 5 918 278 227 947 8 851 130 0

Institusjon 80 585 545 51 599 681 56 667 582 5 067 901 88 585 545 8 000 000

Hjemmetjenesten 99 544 619 63 912 584 72 062 628 8 150 043 111 544 619 12 000 000

Fauske storkjøkken 2 948 254 1 852 983 2 234 956 381 973 3 698 254 750 000

Helse 40 730 294 25 883 103 28 740 036 2 856 933 41 230 294 500 000

Nav 22 035 227 14 569 844 14 457 779 -112 064 22 285 227 250 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 254 695 069 163 508 525 180 081 259 16 572 733 276 195 069 21 500 000
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Det er ikke mulig å minke merforbruket i et slikt omfang uten betydelige endringer i 
prioriteringer, tjenestesammensetning, oppfølging, planlegging, forvaltningspraksis, 
utviklings- og kvalitetsarbeidet samt driften. 
 

3.2.1 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Ubalansen i driften til institusjonsområdet har vært lik driften i 2017. Det samlede 
merforbruket er beregnet til ca. 8 mill. kr ved årets slutt. Hovedforklaringen til ubalansen er i 
hovedsak knyttet til personellutgifter. 
 
Det er spesielt fire forhold som øker personellutgiftene: 

1. Bruk av eksterne vikarer med riktig kompetanse i krevende perioder som høytid og 
ferier. 

2. Ressurskrevende pasienter som krever økt bemanning.  
3. Uhensiktsmessig bygningsmasse forsterker behovet for ekstra personell, særlig ved 

uro, utagering og krevende beboere/pasienter. 
4. Uhensiktsmessige bemanningsstrukturer, avdelingsstørrelser og andre strukturelle 

forhold som medfører økt innleie av vikarer og bruk av overtid. Det er et stort antall 
vakante helgestillinger. Økt innleie legger et ytterligere press på en knapp og 
underdimensjonert administrativ struktur som kunne ha vært brukt på en betydelig 
bedre måte. I tillegg må somatiske langtidssenger brukes til korttidsopphold da det er 
manglende kapasitet på posthospitale tjenester.  

 
Det er svikt på inntektssiden på grunn av at det stadig må etableres korttidsplasser i 
langtidsavdeling. Det er også merforbruk på matvarebudsjettet og medikamentbudsjettet. 
 
Enheten har et merforbruk på 3,7 mill. kr i innleie eksterne vikarer. Det er nødvendig med 
fortsatt innleie av eksterne vikarer på institusjon ut året for å få driften til å gå rundt. Dette på 
grunn av ferieavvikling, helligdagsturnus, sykefravær på spesielt sykepleierstillinger og 
vakante helgestillinger. Bemanningskontorets funksjon er borte og det har ført til at det er 
kommet ytterligere merarbeid på avdelingslederne.  
 
Nye arbeidstidsordninger er ikke implementert. Disse er satt på vent i forbindelse med 
arbeidet om ny struktur i «Framtidas Fauske».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Bemanningskontoret er lagt ned iht. budsjettvedtaket.  

 

 

3.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Hjemmetjenesten forventer et merforbruk i størrelsesorden 12 mill. kr i 2018. Enheten har 
store utfordringer både i forhold til økte krav på leveranser og bemanning. 
 
Det er svært vanskelig å skaffe kvalifiserte fagfolk lokalt, det gjelder både helsefagarbeidere 
og sykepleiere. At dette ikke er faste stillinger forsterker problemet, og resultatet er da at 
man må leie inn kvalifisert personell gjennom eksterne vikarbyrå. Dette er en svært kortsiktig 
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og dyr løsning. Den demografiske utviklingen tilsier at hjemmebaserte tjenester må styrkes 
for å kunne møte dette behovet.  
 
Mangelen på tilrettelagte plasser for personer med demensdiagnoser gjør at 
korttidsavdelingen blir brukt som ventested for personer som venter på langtidsplass ved en 
skjermet enhet. Avdelingen har hatt opptil 5 pasienter samtidig som er i en slik situasjon. 
Enkelte har måttet vente i flere måneder. Kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter 
som har behov for korttidsopphold og pasienter med et rehabiliteringsbehov reduseres da 
betydelig. 
 
Det er 33 leiligheter i Helsetunet 11 borettslag. Flere av beboerne der har svært store 
bistandsbehov, og det leies inn 2 dagvakter og 1 aftenvakt daglig for å kunne dekke behovet 
for bistand i forhold til den enkeltes vedtak. Dette tilsvarer 4,2 årsverk. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Paviljong 3 er avviklet i tråd med vedtak. 

 Grunnbemanning er økt med 1 mill. kr i tråd med vedtak. 
 
 

3.2.3 Helse 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Det er estimert et merforbruk på ca. 0,5 mill. kr i 2018 så fremt intet uforutsett oppstår. 
Avviket forklares med følgende: 

 Kommunen er forpliktet til å ta imot en ekstra turnuskandidat fra 1. september iht. 

tjenesteavtale 12 med Nordlandssykehuset. Det vil si at kommunen har tre istedenfor 

to turnuskandidater i denne perioden. Dette igjen medfører at det må inn ekstra 

hjelpepersonell i 6 måneder for å opprettholde normen på antall hjelpepersonell per 

lege. 

 De kommunale legene er på tur ut i spesialistutdanning med en varighet på 1 år. 
Dette er en viktig del av det å opprettholde en stabil og faglig dyktig legetjeneste i 
Fauske kommune. Samhandlingsreformen utfordrer de kommunale legekontorene 
ved å sende stadig mer komplekse tilfeller tilbake til kommunen, pasientene er 
utskrivningsklare, men ikke ferdigbehandlet. 

 Ved en inkurie har en ansatt i rus- og psykiskhelsetjeneste falt ut ved budsjetteringen. 

Dette vil gi seg utslag i at fast lønn vil ligge noe høyt i denne tjenesten.  

Da merforbruket i all hovedsak vil ligge inn under legetjenestens budsjetter, har vi få 
virkemidler for å komme i balanse. De andre avdelingene i enhet Helse har marginale 
budsjetter som i stor grad blir overholdt. 
 

Status tiltak budsjett 2018 
 
Det er ingen vedtatte tiltak for enheten i budsjett 2018. 
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3.2.4 NAV 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Det har vært en positiv utvikling med lavere sosialhjelpsutbetalinger. Dersom tendensen 
vedvarer er det realistisk med et merforbruk lavere enn 0,5 mill. kr. 
 
Arbeidsmarkedet er godt og omorganisering av enheten har ført til tettere oppfølging. Flere 
personer er i arbeidsrettet aktivitet, men språkutfordringer for flyktninger og høye 
bokostnader skaper utfordringer.  
 
Antallet passive mottakere av sosialhjelp er så langt i 2018 redusert. Dette betyr at flere er i 
jobb eller en arbeidsrettet aktivitet. Sammenlignet med andre tertial i 2017 er det en 
reduksjon på 17 mottakere av sosialhjelp. På tross av økning i støtte til husleie er de totale 
utbetalinger av sosialhjelp redusert med 0,2 mill. kr sammenlignet med 2017.  
 
Ordningen med moderasjon i foreldrebetaling for barnehageplass virker positivt og har ført til 
redusert behov for sosialhjelp.   
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Veiledende norm for utmåling av sosialhjelp er ikke økt for 2018. jf. budsjettvedtak. 

 60 % saksbehandlerressurs er holdt vakant. 
 
 

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
Samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling har hatt et meget hektisk 2018. 
Utviklingen siden økonomimelding 1 har fortsatt med stor aktivitet gjennom vår/sommer 
2018.  
 
Det har vært krevende både med stor aktivitet, en del sykefravær, samtidig med stor 
investeringshastighet. Likevel har det vært stor fokus på utgifter og kontroll, noe som har 
vært tema på alle avdelings- og enhetsledermøter. Det er likevel å bemerke at det drives på 
et absolutt sparebluss, og drift og vedlikehold på enhet VVA og Fauske kommunale 
eiendommer er skadelidende av dette. Det er kun absolutt nødvendig aktivitet som utføres 
med de midlene som er tilgjengelig, og det kan betegnes som verdireduserende vedlikehold 
på begge de to nevnte enheter.  
 
Plan og byggesak har også hatt en stor utfordring med et aktivitetsnivå som ligger ekstremt 
høyt, med noe sykefravær og etterslep som en stor faktor. 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 2018 2018 2018 2018 2018

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling -                 -                 287 675        287 675          

Vei og gatelys 8 418 592 5 572 363 5 715 162 142 798 8 418 592 0

Fauske kommunale eiendommer 38 206 995 25 055 670 26 034 131 978 461 39 006 995 800 000

Plan og utvikling 7 221 128 4 490 403 3 642 358 -848 045 6 421 128 -800 000 

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 53 846 715 35 118 436 35 679 326 560 889 53 846 715 0
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Fauske kommune har helt tydelig kommet inn i en meget positiv periode med satsing på 
bolig- og leilighetsbygging, samt nyetablering og utvikling av næringsaktivitet, noe som 
utelukkende er bra, men det kreves med det også ressurser som kan ivareta en profesjonell 
saksbehandling for å kunne ivareta samfunnets krav. Planverkets rulleringer, løpende 
byggesaker, regulerings- og fradelingssaker osv. krever mye ressurser tilgjengelig for å 
løses.  
 
Når det gjelder økonomi sees samhandlingsområdet under ett. Enhet VVA og Plan og 
utvikling ser ut til å gå i balanse eller lite mindreforbruk, mens Fauske kommunale 
eiendommer vil sannsynlig havne med noe merforbruk. Dog ser samhandlingsområdet 
eiendom, plan og samfunnsutvikling ut til å havne på budsjett eller like under ved årets slutt.  
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Med bakgrunn i tidligere års erfaringer mht. utgifter for tredje tertialperiode forventer enhet 
VVA å levere regnskapet ved årets slutt tilnærmet i balanse. Dette under forutsetning at 
brøyteutgiftene resten av året forløper seg normalt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Tiltak iverksatt iht. budsjettvedtak. 
 
 

3.3.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Prognose 31.12.2018 

 
Prognose per 2. tertial tilsier et merforbruk på enheten i størrelsesorden 0,8 mill. kr. Enheten 
har gjennomført reduksjoner i antall stillinger, blant annet på renhold og vaktmestertjenesten 
med bakgrunn i at det ble innført bruk av smartere metoder og bruk av renholdsprogram. 
Noe av utgangspunktet for reduksjon har også vært å redusere antall kvadratmeter, men 
utviklingen har gått motsatt vei. Åpning av Sagatun, samt nye skoler med større areal og mer 
teknisk drift, har ført til utfordringer i forhold til å løse oppgavene innenfor budsjett. 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Tiltak iverksatt iht. budsjettvedtak. 
 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Enheten forventer et mindreforbruk rundt 0,8 mill. kr. Dette har sin årsak i at noen større 
byggeprosjekter har gitt merinntekter på byggesak, samt at det har vært behandlet flere 
større private reguleringsplaner som har økt inntektene.  
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Status tiltak budsjett 2018 
 
Tiltak er gjennomført iht. budsjett. 
 

3.4 Politikk 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Politikk 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Under forutsetning av at vedtatt kutt gjennomføres forventes det balanse ved årets slutt. 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 
Det er vedtatt et generelt kutt på kr 565 000,–. 
 
 

3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Rådmannens stab 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2018 
 
Stort avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter på IT-
avdeling ikke er fordelt. Videre er det en god del inntekter som først inntektsføres helt på 
slutten av året. Implementering av regelverket knyttet til GDPR har medført ressursbruk som 
ikke var budsjettert. På grunn av en feilbudsjettering når det gjelder lønn til tillitsvalgte samt 
større fellesutgifter både når det gjelder lisenser og porto tilsier prognosen et merforbruk på 
rundt 0,5 mill. kr. 
 
 
Status tiltak budsjett 2018 
 

 Vakanse 52 % av folkehelserådgiverstilling – Iverksatt. 

 Kutt leasingavtale bil – Iverksatt. 

 Kutt i konsulenttjenester – Iverksatt. 

 Kutt i reiseutgifter – Iverksatt. 
 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2018 2018 2018 2018 2018

1 Politikk

Politikk 9 548 309 6 340 977    4 864 703    1 476 274-     9 548 309 0

Sum område: 1 Politikk 9 548 309 6 340 977 4 864 703 -1 476 274 9 548 309 0

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik Regnsk / 

per. Budsjett

Vurdert 

årsprognose

Forventet 

avvik

2 Administrasjon 2018 2018 2018 2018 2018

Rådmann stab 30 247 514 19 372 706 22 250 932 2 878 226 30 747 514 500 000

Sum område: 2 Administrasjon 30 247 514 19 372 706 22 250 932 2 878 226 30 747 514 500 000
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3.6 Sykefravær 
 
Figur 1 – Utvikling i sykefravær 2. tertial 2018 vs. 2. tertial 2017 

 
 
 
Vi ser en negativ utvikling med tanke på sykefraværet for perioden januar t.o.m. august i 
Fauske kommune sammenlignet med fjoråret: 
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2017: 8,1 % 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2018: 8,5 %  
 
I januar ser vi en økning på 0,5 %, i februar har vi en reduksjon på 1 %, mens i april ser vi 
økning på 0,8 %. I mai har vi en reduksjon på 0,7 %, mens vi i juni, juli og august har en 
økning på henholdsvis 1 %, 1,6 % og 1 %. I sommermånedene i 2017 var sykefraværet 
svært lavt, noe som preger den totale sykefraværsprosenten for 2. tertial. I 2018 har 
sykefraværet i sommermånedene vært mer tilnærmet foregående år (2014–2016). 
 
Korttidsfraværet er økt med 0,1 %, mens langtidsfraværet har økt med 0,4 % 
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
            2017          2018      Endring 

 Helse og omsorg:                   8,2 %         8,7 %         +  0,5 % 

 Oppvekst/kultur:             8,2 %         8,5 %         +  0,3 %  

 Rådmannens stab:        7,5 %         4,8 %       -  2,7 % 

 Eiendom, plan og samfunnsutvikling:      7,5 %         9,6 %         + 2,1 % 
 
Rådmannens stab kan vise til en reduksjon i sykefraværet. Helse og omsorg og Oppvekst og 
kultur har hatt en økning, det sammen har Eiendom, plan og samfunnsutvikling.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

2017 10,2 % 11,3 % 9,2 % 8,0 % 9,3 % 7,3 % 4,8 % 4,8 %

2018 10,7 % 10,3 % 9,2 % 8,8 % 8,6 % 8,3 % 6,4 % 5,8 %
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Kommunen har kunnskap om hvorfor fraværet har økt og er høyt i enkelte avdelinger, og det 
jobbes aktivt med dette i enhetene. Fauske kommune har høyt fokus på HMS-arbeidet som 
et ledd i å forebygge arbeidsrelatert sykefravær og å utvikle helsefremmende arbeidsplasser.  
 

4.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Som beskrevet i økonomimelding 1/2018 finnes det ikke tilgjengelige reserver i form av 
disposisjonsfond til å dekke opp det forventede merforbruket for 2018. De 
budsjettreguleringer som foreslås er reguleringer som har til hensikt å minimere avviket 
mellom de enkelte kontogrupper i forhold til kjente endringer i forhold til opprinnelig budsjett. 
 

 
 
 

5.0 Investeringer 
 
I sak 068/18 i juni fikk kommunestyret status/fremdrift for investeringer i 2018. Nedenfor 
følger en kortfattet oversikt over endringer i investeringsprosjektene fra juni til oktober.  
 
Valnesfjord Skole  
Ny planlagt åpningsdato innen 21.12.2018. 
 
Trafikkprosjektet 
Det gjenstår utførelse av tiltak gangveg ved Idrettshallen samt merking av 
fotgjengeroverganger. Forventet ferdig primo 2019.  
 
Finneid Skole – Uteområde 
Ferdigstilles til budsjettsum i oktober 2018. 
 
Farvikbekken 
Forventet oppstart november 2018. 
 
Helsebygg Buen 
Ferdig innen 31.12.2018.  
 
Underetasje Helsetunet, ombygging 
Nylig oppstart. Forventes ferdig mai 2019, ekstra låneopptak og disponering av midler fra 
ubrukte lånemidler. 
 

D Premieavvik KLP Felles 9 025 000

D Premieavvik SPK Felles 930 000

K Amortisering KLP Felles -410 000          

K Pensjon drift enheter -9 545 000 

K Ref. sykepenger -9 000 000       

D Lønn/vikarutgifter/overtid 9 000 000        

K Skatt på inntekt og formue -3 000 000       

K Statstilskudd -3 000 000       

D Aksjeutbytte 1 600 000        

D Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. 2 500 000        

D Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod. 1 900 000        
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Rådhuset, teknisk entreprise, ventilasjon, varme og elektro 
Forventet ferdig i løpet av februar 2019. 
 
Erikstad barnehage/skole 
Igangsatte utvendige arbeider. Innvendig arbeid startes innen kort tid. Ekstra tilførte 
lånemidler fra «forsterkede vedlikeholdsmidler». Ferdig juni 2019. 
 
Tareveien 18 
Ferdigstilt og overlevert. 
 
Sulitjelma skole/barnehage 
Ferdigstilt og overlevert. 
 
Myrveien 15 
Forventes avklaring i forhold til videre oppstart av prosjektet. Alle vurderinger som fremkom 
av detaljreguleringen er utført. Forventes oppstart i 2019. 
 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2018  

 
 
Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en 
fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som 
driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene (Vestmyra og Valnesfjord 
skole) ferdigstilles, forverres likviditeten tilsvarende.  
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Likviditetsbudsjett for 2018 er korrigert for endelige tall for 2017, samt videreførte 
investeringsprosjekter budsjettert i 2017. I møte 27.09.2018, sak 085/18, sluttet 
kommunestyret seg til rådmannens anbefaling om at kommunen skal selge seg ut av aktiv 
forvaltning. Dette vil styrke driftslikviditeten med rundt 63 mill. kr ut fra dagens verdi på 
porteføljen. 
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og 
Sparebank 1 Kapitalforvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 10 
og figur 3 og 4. 
 
Tabell 10 – Oversikt kapitalplasseringer 
 

Plassering 31.12.2017 
Jan 
2018 

Feb 
2018 

Mars 
2018 

April 
2018 

Mai 2018 
Juni 
2018 

Juli 2018 
Aug 
2018 

Hjemfallsfond Plassering Pareto 30 995 30 900 31 172 30 999 31 751 31 962 32 104 32 479 32 606 

Hjemfallsfond Plassering SB1 
Forvaltning 

29 753 29 634 29 607 29 345 29 333 30 104 30 092 30 385 30 810 

Utvikling samlet portefølje 60 748 60 534 60 779 60 344 61 084 62 066 62 196 62 864 63 416 

 
 
Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2018 

 
 
 
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og 
Pareto høyrente.  
 
Pareto aktiv er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de 
ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet 
risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som 
forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper 
med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20–30 av dem. Viktige utvalgskriterier er 
solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. 
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Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og 
industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å 
gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i 
hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige 
durasjon ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av 
egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap. 
 
 
Tabell 11 – Vektingen mellom de to fondene  

 
 
 
Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Kapitalforvaltning 2018  
 

 
 
 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og 
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 31.08.2018 er vektingen 
mellom de ulike produktene som vist i tabell 12. 
 
 
  

28 500

29 000

29 500

30 000

30 500

31 000

M
ill

. k
r

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning



19 

 

Tabell 12 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 
 
Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god 
avkastning. Per 31. august er verdien på plasseringene økt med 2,66 mill. kr sammenlignet 
med 31.12.2017.  
 
Som nevnt under pkt. 6.1 er det bestemt at kommunen skal selge seg ut av aktiv forvaltning. 
Dette betyr at verdien av plasseringene vil bli utbetalt til bankkonto og dermed gjøres 
tilgjengelig som styrking av driftslikviditeten. 
 
 

6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 2 lån i KLP 
Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
Tabell 13 – Fordeling av gjelden per 31. august 2018 
 

  Opprinnelig 
lånebeløp 

Restgjeld etter 
termin 

Gjeldende 
rente 

Rentetype / 
Margin 

Fastrente 
utløpsdato 

Sluttdato 

Total 1 469 382 635 1 211 972 990 1,7838%       

3 mnd. Nibor 425 057 000 406 301 580 1,6643%       

KBN-20120611 64 457 000 60 159 880 1,6100% 0,6000%   22.12.2042 

KBN-20130740 62 900 000 60 803 330 1,6200% 0,6000%   21.12.2043 

KBN-20160103 148 850 000 142 213 370 1,6400% 0,6000%   28.02.2056 

KLP 2016 148 850 000 143 125 000 1,7300% 0,7000%   25.02.2056 

              

Fastrente 707 760 635 522 730 230 1,9145%       

KBN-20090330 277 744 635 121 527 770 1,9800%   02.03.2022 03.06.2031 

KBN-20150082 47 540 000 43 380 180 1,9600%   23.02.2022 23.02.2055 

KBN-20150083 153 300 000 139 886 180 1,9600%   23.02.2022 23.02.2055 

KBN-20150084 57 780 000 50 825 000 1,9700%   03.03.2022 03.03.2042 

KBN-20170235 171 396 000 167 111 100 1,8000%   20.04.2020 24.04.2057 

P.t. rente 336 565 000 201 058 680 1,7197%       

KBN-20100403 72 800 000 53 386 720 1,7512%    16.07.2040 

KBN-20110740 100 000 000 65 789 460 1,7188%    06.12.2030 

KBN-20180207 81 882 500 81 882 500 1,7000%    04.06.2058 

KLP 2018 81 882 500 81 882 500 1,7000%     14.02.2058 
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Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 
 
Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR 2. tertial 2018.  
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 Kommunestyre  

 
 
Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

1. Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i rådmannens 
saksfremlegg. 
 

 
Vedlegg: 
16.10.2018 Alt 2A - Kulturhus 1393880 

16.10.2018 Alt 2B - Kulturhus 1393881 

16.10.2018 Alt 3 - kulturhus 1393882 

16.10.2018 Alt 3_snitt 1393883 

16.10.2018 Alt 1 - Kulturhus 1393884 

16.10.2018 alt 2a med utstyr 1393885 

16.10.2018 alt 2B med utstyr 1393886 

16.10.2018 alt 3 med utstyr 1393887 

16.10.2018 Oversendelsesbrev tilbud justert 10.okt 1393888 

16.10.2018 alt 1 med utstyr 1393889 

16.10.2018 OPPSUMMERING AV TILBUDSUTKAST 1393890 

16.10.2018 Regelverk mva kulturbygg 1393891 

16.10.2018 Fauske kommune - juridisk betraktning 1393892 

23.10.2018 retningslinjer_for_desentralisert_ordning_for_tilskudd_til_kulturbygg-bokmaal 1394507 
 
Sammendrag: 
 
Saken er tidligere belyst i K-sak nr 23/18, der det den gang ble tatt frem en «intensjonssak» mot 
utbygger av Tower Hotell vedrørende bygging av et fremtidig mulig kulturbygg nært plassert hotellet. 
 
Kommunestyresakens vedtak inneholdt følgende kriterier 

«Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 nevnte kriteriene 
vedtas i uprioritert rekkefølge: 

Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til etablering av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 



· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv.» 

 
Formannskapet kom den 13 mars 2018, med at det skulle utredes også å ta inn bibliotekdelen i en 2 
etasje, der også tilstrekkelig øvingskapasitet for småkultur kan ivaretas til en viss grad. 
Kommunestyret bifalt at administrasjonen skulle jobbe videre med dette mulige konseptet, og det er 
lagt ned et betydelig arbeid for å kunne fastslå hvilke muligheter og begrensinger man kan komme i i 
denne saken. 
 
Det har vært avklaringsmøter med utbygger undervegs, og det er lagt ned et stort arbeide i å finne 
klarhet i hvordan konsept og aktivitet kunne sammenfalles i et bygg, og der undersøkelser rundt 
økonomi samt anskaffelsesreglement har vært sentrale tema. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Betydning av realisering av nytt «Kulturhus» 
Prosjektets betydning for realisering av nytt storhotell, har utbygger vært klar på vil utgjøre en rolle i en 
vurdering av om selve hotellprosjektet skal realiseres. Det har vært avklaringsbehov/-møter undervegs i 
prosessen, der dette har vært tema.  
Utbygger fremholder viktigheten av å ha et miljø i umiddelbar nærhet til hotellet, der aktivitet vil kunne 
skape interesse og utvikling av byrommet i nærhet til havet og et nytt utviklet byrom. 
 
Sentral plassering nært havet, med publikumsrettet aktivitet, er nok uten tvil en faktor som spiller inn 
som et positivt tilskudd til den eksisterende bygningsmasse som i dag er vendt med ryggen mot havet, 
og derav også vil være en klar utvikling av Fauske sentrum der fortetting av boområder i sentrum står 
sentralt i urbaniseringen som samfunnet står overfor.  
 
Alternativ 1 (ca. 1000 m2): 

Første etasje: 

Sal 1: ca 200 plasser. Beregnet til konserter/kino/foredrag og andre arrangementer. 

          Sal 2. ca 60-70 plasser. Beregnet til kino/foredrag. 

          To sidescener 

Ett øvingsrom 

Garderober og toaletter 

Vrimleareal og cafe/kiosk til kinodrift 

Leiesum: 4,60 millioner eksklusiv moms (se egen mva-vurdering gjeldende for alle alternativer).  

I tillegg kommer felleskostnader til drift, energi, rengjøring osv pålydende kr. 0,60 millioner.  

 

Alternativ 2A (1600 m2): 

Første etasje (1000 m2): 

Sal 1. ca 200 plasser. Beregnet til konserter/kino/foredrag og andre arrangementer. 



          Sal 2. ca 60-70 plasser. Beregnet til kino/foredrag 

          To sidescener 

To øvingsrom 

Garderober og toaletter 

Vrimleareal og cafe/kiosk til kinodrift 

 

Andre etasje (1000 m2) 

Bibliotek (600 m2) 

Leiepris: 5,95 millioner eksklusiv moms. 

I tillegg kommer felleskostnader til drift, energi, rengjøring osv pålydende kr. 0,95 millioner.  

 

 

Alternativ 2B (2000 m2): 

Første etasje (1000 m2): 

Sal 1. ca 200 plasser. Beregnet til konserter/kino/foredrag og andre arrangementer. 

          Sal 2. ca 60-70 plasser. Beregnet til kino/foredrag 

          To sidescener 

Ett øvingsrom 

Garderober og toaletter 

Vrimleareal og cafe/kiosk til kinodrift 

Andre etasje (1000 m2) 

Bibliotek (600 m2) 

Kontorer, eventuelt andre alternativer (400 m2) 

Leiepris: 6,80 millioner eksklusiv moms. 

I tillegg kommer felleskostnader til drift, energi, rengjøring osv pålydende kr. 1,20 millioner.  

 

 

Alternativ 3 (2300 m2) 

          Sal 1. ca 320 plasser. Beregnet til konserter/kino/teater og andre arrangementer. 

          Sal 2. ca 60-70 plasser. Beregnet til kino/foredrag 

          Orkestergrav, sceneteknikk og VIP garderobe 



          Lager 

Ett øvingsrom 

Garderober og toaletter 

Vrimleareal og cafe/kiosk til kinodrift 

Bibliotek 

4 Kontorer 

 

Leiesum: 7,45 millioner.  

I tillegg kommer felleskostnader til drift, energi, rengjøring osv pålydende kr. 1,40 millioner.  

 

 

I alternativ 1 og 2 er første etasje lik, mens alternativ 2 inneholder bibliotek (2A) og i tillegg kontorer 
(2B) i andre etasje. 

Alternativ 3 har utvidet «stor-sal» fra 200 til 320 plasser og denne går gjennom både første og andre 
etasje. Den minste salen er lik for begge. 

 

Vurdering av alternativene: 

Alternativ 1: gir det laveste antall kvadratmeter og derav lavest pris. Den største salen vil være på 
størrelse med dagens kinosal (ca. 220 stk). Dette innebærer ikke en kapasitetsøkning i forhold til større 
arrangement, og kommunen vil ikke kunne nyttegjøre seg den for større arrangementer, konserter, 
ansattesamlinger osv.  

Den minste salen vil være et supplement til storsalen og kunne gi økt kinokapasitet og flere forestillinger 
samtidig. Denne kan også sikre at kinoen kan driftes om den større salen brukes til andre arrangement. 

Alternativ 1 inneholder også 2 øvingsrom på til sammen 30 m2 som vil gi muligheter knyttet til 
kommunens lokale kulturliv. 

· I forhold til Kommunestyrevedtak 023/18, er ikke denne løsningen dekkende for 
kriteriet om en storsal for minimum 300 personer. 

 

Alternativ 2A: 

Alternativet inneholder det samme som alternativ 1, pluss avsatte lokaler i andre etasjo til bibliotekdrift 
på 600 m2. Dette tilsvarer størrelsen på dagens bibliotek i administrasjonsbygget. 

· I forhold til Kommunestyrevedtak 023/18, er ikke denne løsningen dekkende for 
kriteriet om en storsal for minimum 300 personer. 

 



Alternativ 2B: 

Samme som 2A, men i tillegg disponerer kommunen de resterende 400 m2 i andre etasje til 
kontorlokaler eller andre formål. 

· I forhold til Kommunestyrevedtak 023/18, er ikke denne løsningen dekkende for 
kriteriet om en storsal for minimum 300 personer. 

 

Alternativ 3: 

Alternativet gir en større sal med ca. 320 plasser med hovedscene, sidescener, orkestergrav og 
garderober knyttet til scene. De 2300 m2 inneholder også en mindre sal som de andre alternativene, et 
bibliotek som i alternativ 2A og B, samt et øvingslokale og enkelte kontormuligheter. 

Felles for alle alternativene er et lobby/vrimle/utstillingsområde i tilknytning til de andre fasilitetene. 

· Alternativet er dekkende for alle de 4 kriterier som stilles i Kommunestyrevedtak 
023/18. 

 

 

Samlet vurdering: 

Stormen kulturhus i Bodø har en storsal som tar ca. 900 publikummere. Lofoten kulturhus i Vågan 
kommune (9500 innbyggere) tar ca 670 publikummere men kan utvides til 1000 ved konserter og bruk 
av ståplasser. Allaktivitetsprosjektet fra 2015 som innebar ombygging av dagens rådhus i Fauske var 
tegnet med en storsal med kapasitet på ca 600 ved bruk av teleskopamfi og løse stoler. 

Alternativ 3 gir kommunen den største salen (320). Det vil øke kapasiteten med 100 stk. fra dagens 
kinosal (220). For å kunne produsere og arrangere for større artister er en ofte avhengig av enda høyere 
kapasitet på antall seter for å kunne tilby en stykkpris pr. billett som folk er villig til å betale. Slik det 
synes på tegningene bør det være muligheter for å utvide setekapasiteten ytterligere innenfor samme 
areal, og dette vil gi større potensiale for større artister og arrangementer. 

 
Alternativ bruk av fristilte lokaler i eksisterende bygg: 
Hvis det realiseres et kulturhus som skissert der bibliotek og kino stilles tom, er utfordringen å finne 
annen aktivitet som kan føre til reduserte kostnader. I dette ligger det at selv om arealet stilles tomt, vil 
det måtte brukes energi for å holde arealet varmt for å hindre skader. 
 
To areal fristilles: 

· Bibliotek/Kulturenheten: ca 600 m2 
· Kinosal: 450 m2 

Totalt fristilt areal 1050 m2. 
  
Det er gjort vurderinger av hvilken aktivitet som kan være mulig å flytte inn i de tomme lokalene. I dette 
ligger det da at det vil avstedkomme ombyggingskostnader for tilpasning til egnede lokaler siden disse 
lokalene som fristilles, i all hovedsak er spesifikt driftsrelatert. 
 
 



Bibliotekareal 
 
For å bygge om dagens bibliotek i Administrasjonsbygget til kontorlokaliteter, må det påregnes en 
ombyggingskostnad i størrelsesorden 3 – 5 Mkr.  
Det er ikke vurdert inngående disse kostnadene da det hverken er gjort brukermedvirkning eller andre 
dyptgående vurderinger. 
 

· Flytting av Fauna fra dagens lokaliteter til bibliotek – årlig leiekostnad der de er i dag er 
283.000,- inkl felleskostnader. Det er ikke behandlet i Fauna KF og må utredes nærmere. 

 

· Flytting av Salten kommunerevisjon IKS fra dagens lokaliteter til bibliotek – årlig leiekostnad er 
ca 150.000,- inkl felleskostnader. Arealet anses som dekkende i størrelse, men det må medtas 
vurdering ift Fauske revisjon om deres nærhet til Fauske kommune, og deres rolle opp mot 
kommunen. Kan medføre at lokalisering ikke kan gjøres, dette må utredes nærmere. 

 

· Flytting av Kulturskole fra leide lokaler til bibliotekarealer er vurdert – årlig leiekostnad der de 
er i dag er 283.000,- inkl felleskostnader. Denne type aktivitet kan være krevende å ha i 
kontorbygg, da dette vil stille strenge krav til lydisolering. Det er mulig å gjennomføre, men må 
utredes nærmere. Arealet regnes som tilfredsstillende i størrelse, men det vil kreve 
investeringsmidler for ombygging og tilrettelegging for denne type drift i et fremtidig lokale. 

 
Kinoareal: 
 
Fauske kommunale kino, lokalisert i Fauske rådhus, har i dag areal som er spesifikt beregnet for 
kinodrift, teater og musikkarrangement i små skala siden det er plass til ca 200 personer i salen.  
 
Det er vurdert flere alternativ i disse lokalene: 

· «Småkultur»/teater/musikk: lokalitetene kan være egnet til slik drift, men det må påregnes 
kostnader til sceneutstyr som i dag ikke er lovlig i bruk, herunder scenetrekk og oppheng for 
lys osv. Kostnader til utbedring og sikring av dette er beregnet til ca 1,2 Mkr, disse kostnadene 
må  utredes nærmere for en mer konkret sum. Kinostoler er i dag i dårlig forfatning, og må 
uansett i et fremtidig perspektiv ansees som nødvendig å skifte ut uansett drift (som sal). 
Kostnader til utskifting til dette er beregnet til 1,1 – 1,3 Mkr, kapasitet i dag er på 220 stoler. I 
tillegg må det beregnes en del kostnader til lys-/lydanlegg. 

· Fremtidig kommunestyresal/konferansesal: kostnadene med å etablere dette som en 
fremtidig kommunestyresal/konferanse vil avstedkomme ombygginger og tilpasninger. I dette 
vil det komme tilpasninger med lyssetting, nytt tilpasset gulvsystem med omlegging av 
ventilasjon osv. Dette er ikke kostnadsberegnet konkret, da man må gå nærmere inn på ny 
stolplassering med konferansestoler med bord. Ny stolløsning med nytt belegg og tilpasninger, 
er estimert til ca 2 – 3 Mkr. Lyd-/konferansesystem er ikke utredet, men er anslått til 
kostnader i størrelsesorden 0,5 Mkr. 

Ved en slik kombinasjonsdrift som skissert ovenfor, vil man da kunne ha en kombinasjonssal, dog uten 
kinodrift, men tilpasset et «flerbrukskonsept» for flere brukergrupper. Estimert beløp på dette vil være i 
størrelsesorden 4 – 5 Mkr, dette må utredes nærmere for mer konkret beløp. 
 



 
Risiko i prosjektet: 
 
Økonomi 
I tilbudene fra utbygger ligger det inne forbehold om størrelse på utstyrsleveranse i form av kino- og 
annet utstyr. Dette vil kunne påvirke leiesummen i form av eventuelle økte kostnader hvis summen vil 
vise seg å komme utenfor den anslåtte rammen. Når det gjelder felleskostnader er disse beregnet ut fra 
erfaringstall basert på ENOVAs tall fra tilsvarende byggtype. Det er ikke spesifikt gjennomgått alle tall i 
detalj, men det ansees som å være pålitelige tall. 
 

· Når det gjelder inntektspotensialet er dette belyst i K-sak 023/18, da med gitte 
forutsetninger. Slik saken nå foreligger er det kun alternativ 3 som har en sal stor nok 
til å oppfylle anslaget om inntjening på 1,75 Mkr. De andre alternativene har en 
mindre sal og dermed en redusert mulighet for dette. 

 
I og med at hotellutbygger signaliserer at konferanse/storsaler er planlagt inn i det nye hotellet, vil det 
være kommunen som i all hovedsak vil måtte sørge for inntektsbringende aktivitet. Det er dog neppe 
tvil om at aktivitet rundt et eventuelt nytt kulturhus vil medbringe en del aktivitet/innleie av hotellet i 
perioder, dette er naturlig nok vanskelig å beregne ut fra de forskjellige alternativ i saken. 

 
Forholdet til Lov om offentlige anskaffelser 

 
Innkjøpsservice ved Esther Lindalen R. Garder har bistått Fauske kommune vedrørende forholdet opp 
mot offentlig regelverk for anskaffelser (juridisk betraktning ligger vedlagt). Det har vært svært krevende 
å komme frem til en klar konklusjon, og i denne spesifikke saken er det vanskelig å konkludere helt 
konkret.  
Regelverket setter både begrensninger og muligheter til anskaffelser, i dette tilfellet er det forbundet 
med risiko for Fauske kommune.   
 
Advokatens drøftinger innehar de aktuelle aspekt i saken som går på definisjoner både om dette faller 
inn under en leiekontrakt, eller om det havner inn under regelverket for en bygge- og anleggskontrakt.   
Det er likevel en klar anbefaling at det utlyses en konkurranse der det beskrives et kulturbygg som 
innehar en kravspesifikasjon som dekker de aktuelle felt og virksomheter som skal inn i et kulturhus. 
 
Dette er helt klart en juridisk krevende sak, der forhold vedrørende Lov om offentlige anskaffelser er et 
sentralt punkt for en vurdering av videre saksgang, og hvordan man må forholde seg til regelverket. Det 
å utvise stor grad av forsiktighet og ansvarlighet i utredningssammenheng er viktig i forhold til 
konkurranseaspektet, og Fauske kommune har vært veldig tydelig på dette i behandlingen av saken.  
 
Dersom Fauske kommune unnlater å kunngjøre en konkurranse som skulle vært kunngjort, foreligger 
det man betegner som en "ulovlig direkteanskaffelse". En ulovlig direkteanskaffelse kan sanksjoneres av 
KOFA med overtredelsesgebyr, avtalen kjennes uten virkning m.m. Gebyret kan utgjøre inntil 15% av 
kontraktens verdi.  

 
 

Merverdiavgift 
MVA problematikk er en kjent utfordring med bygg som har forskjellige typer aktivitet. Kulturbygg av 
denne kategori har gjerne en blanding av både avgiftspliktig, unntatt avgift, samt også 
kompensasjonsberettiget virksomhet. Kulturhus har gjerne en avgiftspliktig reklamevirksomhet, en 
avgiftspliktig serveringsvirksomhet, og det kan forekomme virksomhet med avgigftspliktig frivillig 
registrert utleie. Videre er det omsetning av adgangstjenester til kulturforestillinger som er unntatt 



merverdiavgift, og i tillegg kan det forekomme avgiftsunntatt utleie av lokalene som ikke er omfattet av 
den frivillige registreringen. I sum gjør dette merverdiavgiftsbehandlingen svært utfordrende. Det er 
likevel ikke til hinder for at slike avtaler inngås med dette for øye, men det er meget viktig at alle slike 
forhold nøye gjennomgås med alle typer aktiviteter, da man risikerer å komme inn under 
utjevningsreglementet hvis det avdekkes brudd på regelverket. Dette vil da i ytterste konsekvens også 
kunne gi høyere leiesum alt da utbygger ikke vil få sin mva kompensert. Fauske kommune har bedt om 
en faglig uttalelse fra Salten kommunerevisjon, denne ligger vedlagt. Utfordringen med en konkret 
avklaring rundt mva, vil være basert på hvilken løsning kommunen vil lande på, og eventuelt det videre 
arbeid med et kulturhus på Fauske. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Denne saken startet i utgangspunktet med en tanke om at kommunen kunne være leietaker i et 
frittstående bygg i tilknytning til hotellet. Dette bygget kunne løse kommunens behov for en «stor-sal» 
for kulturelle arrangementer og samtidig fylle deler av hotellets behov for konferansefasiliteter. 
 
Etter hvert som ulike løsninger er diskutert har saken dreid mer over til å bli et kulturhus for kommunen, 
hvor hotellet nødvendigvis ikke trenger noen av fasilitetene ettersom disse antas bygd inn i selve 
hotellet. Kombinasjonsløsningen hotell og kulturhus gir synergieffekter til hverandre og skaper en felles 
arena for utvikling av sentrum hvor kommunen er leietaker i et helt bygg og fyller dette med 
kulturaktiviteter. 
 
Formannskapet kom den 13 mars 2018, med at det skulle utredes også å ta inn bibliotekdelen i en 2 
etasje, der også tilstrekkelig øvingskapasitet for småkultur kan ivaretas til en viss grad. 
Kommunestyret bifalt at administrasjonen skulle jobbe videre med dette mulige konseptet, og det er 
lagt ned et betydelig arbeid for å kunne fastslå hvilke muligheter og begrensinger man kan komme i 
denne saken. 
 
Det har vært avklaringsmøter med utbygger undervegs, og det er lagt ned et stort arbeide i å finne 
klarhet i hvordan konsept og aktivitet kunne sammenfalles i et bygg, og der undersøkelser rundt 
økonomi samt anskaffelsesreglement har vært sentrale tema. 
 
 
Saken har vært utfordrende med hensyn på oppdragets form. Det har kun vært mulig å jobbe i forhold 
til en intensjon om å finne en mulig løsning på å etablere et nytt kulturbygg/-hus i Fauske sentrum 
beliggende i umiddelbar nærhet til Tower hotell. 
 
Basert på de opplysninger som er mulig å fremskaffe slik saken står i dag, er den preget av betydelige 
risiko hvis Fauske kommune skal gå til en direkte anskaffelse av et Kulturhus som beskrevet i saken med 
forskjellige varianter av løsning.  
 
De utfordringer som ligger i saken er av flere arter: 
  

· Juridiske utfordringer med hensyn på Lov om offentlige anskaffelser, utfordringer med 
hensyn på merverdiavgift. 

· Man har ikke en konkret løsning man har kunnet lande på, noe som gjør saken 
krevende.  

· Den økonomiske situasjonen til Fauske kommune. 
· Ved et eventuelt leieforhold vil ikke Fauske kommune ha restverdi av et objekt ved 

leietids utløp. 



 
Det er likevel ingenting i vegen for å kunne gå videre i saken, men da med både en brukerprosess og 
medvirkning, samt at man gjør en utlysning av en konkurranse på bygging av et nytt Kulturhus på Fauske 
med der tilhørende aktiviteter. 
 
I samtale med utbygger er det kommet tydelig frem at utbygger ikke stiller seg i vegen for at Fauske 
kommune utlyser en konkurranse der også Fauske kommune selv, eller andre, kan bygge et kulturhus på 
samme tomt, men det fremholdes viktigheten av å skape et godt byrom rundt det nye storhotellet som 
kan skape atmosfære og økt aktivitet i bykjernen.  
 
Utbygger har også kommet med klare indikasjoner om at hvis et kulturhus ikke kommer på plass vil det 
måtte revurderes oppføringen av et nytt storhotell.  
 
Samtidig har utbygger vært klar på at en konferanse/storsal-løsning planlegges i hotellbygningen 
uavhengig av kulturhuset. 
 
Fauske kommune kommer dermed egentlig i et valgscenario, om man ønsker å realisere et nytt 
kulturhus nå. Hvis kommunestyret ønsker å gå videre med å inngå et leieforhold / bygge et kulturhus, 
må man iverksette et forprosjekt for så å utlyse en konkurranse om bygging i en åpen 
anbudskonkurranse (avhengig av eie eller leie). 
 
I dette ligger da at det må settes rammer for prosjektets størrelser og intensjoner, samt at det avsettes 
midler til konkurranseutsetting. 
 
Fra Fauske kommunes side sees dette prosjektet utelukkende på som en positiv sak, med et fremtidig 
utviklingspotensial for Fauske, både som by og kommune, men ikke minst som en stor mulighet og 
tilbud for både Fauskes og nærliggende kommuners befolkning.  
 
Ser man dette i sammenheng med Fauske sentrums utvikling, der det å skape gode byrom for et levende 
bysentrum står i fokus, vil dette prosjektet være både egnet og positivt. 
 
Konklusjon 
 
Rådmannen oppsummerer alternativene slik:  
 
 
Alternativ A: Fauske kommune utlyser en leiekontrakt over 40 år der det bygges et kulturhus i sentrum 
av Fauske med nærhet til nytt hotell.  
 
Alternativ B: Fauske kommune utlyser en OPS leiekontrakt – og overtar / erverver det avskrevne bygget 
etter 40 år. Til forskjell fra alternativ A vil da Fauske kommune sitte igjen med en restverdi etter 40 år.  
 
Alternativ C: Fauske kommune bygger og eier et nytt kulturhus i sentrum med nærhet til nytt hotell. 
 
Alternativ D: Fauske kommune avstår fra å inngå leieavtale eller bygge et kulturhus p.t. basert på 
kommunens utfordrede total økonomi.  
 
Rådmannen mener slik saksfremlegget har gitt uttrykk for, at det betydelige faglige, og 
samfunnsmessige fordeler med å realisere et kulturhus, og spesielt i tilknytning til det planlagte 
storhotellet. Både sett ut fra et utviklingsperspektiv for Fauske som bysamfunn og kommune. En 
realisering av et nytt hotell med tilhørende kulturhus vil kunne gi store ringvirkninger for den fremtidige 
utviklingen av kommunen i stort, sentrumsutvikling, og bo / livskvaliteten i Fauske.   



 
Det er likevel et ufravikelig fakta at en realisering av et kulturhus, tross mulighetene for større inntekter, 
vil ha en netto utgifts effekt for driften av kommunen på minimum 5 MNOK per år (da har rådmannen 
sett bort fra de inntektene, som tilhører skatteinngang og eiendomsskatt). Dette blir vanskelig å forene 
ut fra et behov å redusere omfanget av kommunale tjenester i størrelsesorden 50-60 MNOK.  
 
Derfor kan ikke rådmannen gi annet faglig råd enn alternativ D.  
 
Subsidiært mener rådmannen at dersom det er politisk ønskelig å gå videre med arbeidet med å 
realisere et kulturhus i forbindelse med det planlagte hotell, bør alternativ C vurderes. Dette vil gi lavere 
kapitalutgifter sett over tid og være mest gunstig for Fauske kommune, og gi en merverdi for 
kommunen. 
 
Med forutsetninger om et låneopptak på 130 mill. kr vil med en rente på 2,25 % koste 6,2 mill. kr i årlige 
renter og avdrag første år. En rente på 2,75 % gir årlige renter og avdrag på 6,8 mill. kr, mens en rente 
på 3,25 % gir renter og avdrag 7,5 mill. kr. Dette er et serielån over 40 år, slik at de årlige renter og 
avdrag vil bli lavere for hvert år. 
  
I tillegg vil dette alternativet være mindre utfordrende sett ut fra regelverket om offentlige anskaffelser, 
og forholdene knyttet til merverdiavgift.  
 
Det er på det rene at det kan søkes tilskuddsmidler til en del forskjellige aktiviteter som vil være i et slikt 
bygg, da også til etablering av et nybygg. Størrelse på et slikt tilskudd vil være basert på type aktivitet, 
samt byggekostnader.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske Kulturhus 
Skisse program september 2018



Arealer Kulturhus

Arealer kulturhus alternativ 3 skissert september 2018

Kategori 1. etg gateplan Sceneplan 2.etg Tot

Lobby/utstilling/vrimle/ servering 385

Cafe/kiosk & Billettsalg 40

Toaletter 55

Kinosal 60 70 plasser 90

Garderober artister 66

Øvingslokaler 25

Scene/sidescener/orkestergrav 115 190

Konsert /kino /teatersal 250

Lager 38

Scenteteknikk/Lager(ikke målbart areale) 55

Bibliotek 590

Kontorer 64

Tot 814 190 904 1908

Brutto/netto faktor 1.2 1013 228 1084 2325

2 Tower hotell og kulturhus



3 Tower hotell og kulturhus



4 Tower hotell og kulturhus



5 Tower hotell og kulturhus



6 Tower hotell og kulturhus
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Tilbud leie av lokaler til kulturformål mv. på Fauske (alternativ 2A i oversendelsesbrev med 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen) 

Tower Hotell Norway AS gir med dette Fauske kommune følgende tilbud på leie av lokaler inkl.  

utstyr mv. i planlagt nytt bygg på Fauske.  

1. Nærmere om leieobjektet 

Tilbudet omfatter leie av hele første etasje i planlagt nytt bygg på Fauske (ca. 1000 kvm.) samt ca. 

600 kvm. i andre etasje.   

Utleiearealet i 1. etasje skal romme en kombinert kino-/visningssal, en mindre kinosal, inngangsparti, 

serveringslokale og ferdige sanitærrom mv. i bygget.  

Arealet i andre etasje skal romme nytt bibliotek.  

Det vises til nærmere dialog mellom Tower Hotel Norway AS og kommunen om utforming og innhold 

i etasjen herunder utkast til plantegninger. Det tas forbehold om at plantegninger kan bli justert i 

samråd mellom Tower Hotel Norway AS og kommunen.  Bygget skal bl. a. stilles til rådighet med 

sanitæranlegg (toaletter, garderobe, ventilasjon) innlagt strøm, utført innvendig malearbeid, 

rørleggerarbeid og generell belysning.  

Nærmere spesifikasjon av bygget vil framgå av omforent kravspesifikasjon til bygget.  

Bygget leies ut inkludert nødvendig utstyr, innredning knyttet til kinosaler, herunder 

framvisningsutstyr, kinostoler, lerret og scenebelysning i samsvar med foreløpig spesifikasjon av 

ønsket utstyr fra kommunen. Avtalen inkluderer også nødvendig utstyr til serveringsvirksomheten 

samt utstyr/innredning samt utstyr til bibliotek i samsvar med foreløpig spesifikasjon fra kommunen. 

Videre inkluderer tilbudet utsmykning herunder kunst mv.  

2. Leie og leietid    

Årlig fast leie tilbys til kr. 5,95 mill. eks. mva. for bygget (første etasje samt biblioteklokalet i andre 

etasje) inkludert utstyr, innredning og utsmykning som omtalt i punkt 1.  

Det vises til nærmere omtale i oversendelsesbrev til kommunen. 

Dette leienivået forutsetter en langsiktig leiekontrakt (40 år) hvor leien årlig indeksreguleres fullt ut 

med utgangspunkt i endringen i konsumprisindeksen.   

Det forutsettes at den delen av bygget som kommunen leier, i sin helhet skal anvendes i avgiftspliktig 

eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Leien vil således bli fakturert med tillegg for 

merverdiavgift. 

I tillegg til leien, vil det bli fakturert ordinære leietaker/felleskostnader knyttet til bygget. Slike 

felleskostnader/leietakerkostnader omfatter mellom annet vedlikehold uteareal, strøm og rengjøring 

fellesareal, vedlikehold innvendig fellesareal, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, vedlikehold 

tekniske installasjon mv..  Vi vil bestrebe oss på å holde slike kostnader så lave som mulig. Vi vil ikke 

beregne noe påslag ved viderefakturering av slike utgifter.  



Kostnader som eiendomsskatt, forsikring av bygget, administrasjon av utleien og ytre vedlikehold er 

å anse som eierkostnader og inngår i leien. Disse kostnadene faktureres følgelig ikke som 

leietakerkostnad/felleskostnad. 

Kostnader som direkte knytter seg til det lokalet som kommunen leier herunder løpende indre 

vedlikehold og renhold av dette lokalet dekkes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt løpende 

kostnader knyttet til kommunens drift/virksomhet i lokalene.    

3. Nærmere om innredning, driftsløsøre og utsmykning som er omfattet av avtalen 

Tilbudet i dette tilbudsalternativet (alternativ 2A med utstyr/innredning og utsmykning inkludert i 

avtalen) omfatter leie av første etasje av planlagt nytt bygg samt biblioteklokale i andre etasje med 

innredning, utstyr og utsmykning som nærmere omtalt i punkt 1 ovenfor. 

Det bemerkes her at den totale leien i første avsnitt i pkt. 2 bygger på kommunens foreløpige 

signaler/ønsker med hensyn til innredning, utstyr og utsmykning i lokalene tilpasset kommunens 

planlagte drift. Herunder er det lagt til grunn en antatt samlet investeringsramme på 20,9 mill. for 

innredning, utstyr og utsmykning. Dette er basert på kommunens foreløpige antydning om omfang 

og kvalitet på det utstyr/innredning/utsmykning som ønskes anskaffet.   

I og med at det er kommunen som leietaker som skal forestå driften i lokalet, vil inventar/innredning 

tilpasses kommunens forutsatte bruk.  Vi antar at det i løpet av prosessen kan oppstå endringer i 

kommunens ønsker/preferanser for slikt utstyr/innredning/utsmykning. Det forutsettes således at 

endelig beslutninger om innvendig utforming av leieobjektet mht. innredning, utstyr, utsmykning kan 

endres før leietaker overtar lokalene. Det tas dog forbehold om at anskaffelse av 

utstyr/innredning/utsmykning ut over den investeringsrammen som er anslått (kr. 20,9 mill.), må 

dekkes av kommunen. Eventuelle anskaffelser av utstyr/innredning/utsmykning ut over denne 

investeringsrammen, vil således ikke være omfattet av dette tilbudet.    

Det er videre en forutsetning for leienivået i første avsnitt punkt 2 at kommunen selv bekoster 

nødvendig vedlikehold, fornying og utskifting av utstyret/innredningen i hele leieperioden uten at 

dette påvirker leienivået. Kommunen bærer også ansvaret/ kostnadene med forsikring av utstyret. 

Tilbudet om å inkludere innredning/driftsløsøre/utsmykning i leieavtalen er å anse som en opsjon for 

kommunen og ingen betingelse for leie av bygget som sådant. For det tilfelle at kommunen kun 

ønsker å leie første etasje av bygget som sådant, reguleres vårt tilbud av tilbudsalternativ 2A (uten 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen).  

4. Øvrige forutsetninger  

Det er en forutsetning for dette tilbudet at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige tillatelser til 

gjennomføringen av byggeprosjektet. Det er videre en forutsetning at Tower Hotel Norway AS har 

rett til å utvikle og disponere over innholdet i den delen av bygget som kommunen ikke skal leie 

(deler av 2. etasje og eventuell 3. etasje). Herunder at dette arealet kan utvikles til boligformål, 

kontorformål eller annet næringsformål som ikke har vesentlig negativ påvirkning for kommunens 

drift i 1. etasje og bibliotekdelen av 2. etasje.                  

Vi viser for øvrig til nærmere kommentarer i oversendelsesbrev til de alternative tilbudene.  



Med vennlig hilsen 

Tower Hotel Fauske AS 



Tilbud leie av lokaler til kulturformål mv. på Fauske (alternativ 2B i oversendelsesbrev med 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen) 

Tower Hotell Norway AS gir med dette Fauske kommune følgende tilbud på leie av lokaler inkl.  

utstyr mv. i planlagt nytt bygg på Fauske.  

1. Nærmere om leieobjektet 

Tilbudet omfatter leie av hele første og andre etasje i planlagt nytt bygg på Fauske (ca. 1000 kvm. i 

hver etasje).   

Utleiearealet i 1. etasje skal romme en kombinert kino-/visningssal, en mindre kinosal, inngangsparti, 

serveringslokale og ferdige sanitærrom mv. i bygget.  

Arealet i andre etasje skal romme nytt bibliotek (ca. 600 kvm.). Nærmere utforming av øvrig areal i 

andre etasje (ca. 400 kvm.) til kontorer, møterom, øvings-/aktivitetsrom bestemmes av Fauske 

kommune i samråd med Tower Hotel Norway AS som utleier.  

Det vises til nærmere dialog mellom Tower Hotel Norway AS og kommunen om utforming og innhold 

i etasjen herunder utkast til plantegninger. Det tas forbehold om at plantegninger kan bli justert i 

samråd mellom Tower Hotel Norway AS og kommunen.  Bygget skal bl. a. stilles til rådighet med 

sanitæranlegg (toaletter, garderobe, ventilasjon) innlagt strøm, utført innvendig malearbeid, 

rørleggerarbeid og generell belysning.  

Nærmere spesifikasjon av bygget vil framgå av omforent kravspesifikasjon til bygget.  

Bygget leies ut inkludert nødvendig utstyr, innredning knyttet til kinosaler, herunder 

framvisningsutstyr, kinostoler, lerret og scenebelysning i samsvar med foreløpig spesifikasjon av 

ønsket utstyr fra kommunen. Avtalen inkluderer også nødvendig utstyr til serveringsvirksomheten 

samt utstyr/innredning samt utstyr til bibliotek i samsvar med foreløpig spesifikasjon fra kommunen. 

Videre inkluderer tilbudet utsmykning herunder kunst mv.  

2. Leie og leietid    

Årlig fast leie tilbys til kr. 6,8 mill. eks. mva. for bygget (første og andre etasje) med utstyr, innredning 

og utsmykning som omtalt i punkt 1.  

Det vises til nærmere omtale i oversendelsesbrev til kommunen. 

Dette leienivået forutsetter en langsiktig leiekontrakt (40 år) hvor leien årlig indeksreguleres fullt ut 

med utgangspunkt i endringen i konsumprisindeksen.   

Det forutsettes at den delen av bygget som kommunen leier, i sin helhet skal anvendes i avgiftspliktig 

eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Leien vil således bli fakturert med tillegg for 

merverdiavgift. 

I tillegg til leien, vil det bli fakturert ordinære leietaker/felleskostnader knyttet til bygget. Slike 

felleskostnader/leietakerkostnader omfatter mellom annet vedlikehold uteareal, strøm og rengjøring 

fellesareal, vedlikehold innvendig fellesareal, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, vedlikehold 



tekniske installasjon mv..  Vi vil bestrebe oss på å holde slike kostnader så lave som mulig. Vi vil ikke 

beregne noe påslag ved viderefakturering av slike utgifter.  

Kostnader som eiendomsskatt, forsikring av bygget, administrasjon av utleien og ytre vedlikehold er 

å anse som eierkostnader og inngår i leien. Disse kostnadene faktureres følgelig ikke som 

leietakerkostnad/felleskostnad. 

Kostnader som direkte knytter seg til det lokalet som kommunen leier herunder løpende indre 

vedlikehold og renhold av dette lokalet dekkes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt løpende 

kostnader knyttet til kommunens drift/virksomhet i lokalene.    

3. Nærmere om innredning, driftsløsøre og utsmykning som er omfattet av avtalen 

Tilbudet i dette tilbudsalternativet (alternativ 2B med utstyr/innredning og utsmykning inkludert i 

avtalen) omfatter leie av første etasje og andre etasje av planlagt nytt bygg med innredning, utstyr og 

utsmykning som nærmere omtalt i punkt 1 ovenfor. 

Det bemerkes her at den totale leien i første avsnitt i pkt. 2, bygger på kommunens foreløpige 

signaler/ønsker med hensyn til innredning, utstyr og utsmykning i lokalene tilpasset kommunens 

planlagte drift. Herunder er det lagt til grunn en antatt samlet investeringsramme på 20,9 mill. for 

innredning, utstyr og utsmykning. Dette er basert på kommunens foreløpige antydning om omfang 

og kvalitet på det utstyr/innredning/utsmykning som ønskes anskaffet.   

I og med at det er kommunen som leietaker som skal forestå driften i lokalet, vil inventar/innredning 

tilpasses kommunens forutsatte bruk.  Vi antar at det i løpet av prosessen kan oppstå endringer i 

kommunens ønsker/preferanser for slikt utstyr/innredning/utsmykning. Det forutsettes således at 

endelig beslutninger om innvendig utforming av leieobjektet mht. innredning, utstyr, utsmykning kan 

endres før leietaker overtar lokalene. Det tas dog forbehold om at anskaffelse av 

utstyr/innredning/utsmykning ut over den investeringsrammen som er anslått (kr. 20,9 mill.), må 

dekkes av kommunen. Eventuelle anskaffelser av utstyr/innredning/utsmykning ut over denne 

investeringsrammen, vil således ikke være omfattet av dette tilbudet.    

Det er videre en forutsetning for leienivået i første avsnitt punkt 2 at kommunen selv bekoster 

nødvendig vedlikehold, fornying og utskifting av utstyret/innredningen i hele leieperioden uten at 

dette påvirker leienivået. Kommunen bærer også ansvaret/ kostnadene med forsikring av utstyret. 

Tilbudet om å inkludere innredning/driftsløsøre/utsmykning i leieavtalen er å anse som en opsjon for 

kommunen og ingen betingelse for leie av bygget som sådant. For det tilfelle at kommunen kun 

ønsker å leie første etasje av bygget som sådant, reguleres vårt tilbud av tilbudsalternativ 2B (uten 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen).  

4. Øvrige forutsetninger  

Det er en forutsetning for dette tilbudet at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige tillatelser til 

gjennomføring av byggeprosjektet. Det er videre en forutsetning at Tower Hotel Norway AS har rett 

til å utvikle og disponere over innholdet i eventuell del av bygget som kommunen ikke skal leie 

(eventuell 3. etasje). Herunder at dette arealet kan utvikles til boligformål, kontorformål eller annet 

næringsformål som ikke har vesentlig negativ påvirkning for kommunens drift i 1. etasje og 2. etasje.           



Vi viser for øvrig til nærmere kommentarer i oversendelsesbrev til de alternative tilbudene.  

Med vennlig hilsen 

Tower Hotel Fauske AS 



Tilbud leie av lokaler til kulturformål mv. på Fauske (alternativ 3 i oversendelsesbrev med 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen) 

Tower Hotell Norway AS gir med dette Fauske kommune følgende tilbud på leie av lokaler inkl. utstyr 

mv. i planlagt nytt bygg på Fauske.  

1. Nærmere om leieobjektet 

Tilbudet omfatter leie av hele første og andre etasje i planlagt nytt bygg på Fauske (til sammen ca. 

2300 kvadratmeter).  Tilbudet bygger på alternative skisser til ny «smart» planløsning jfr. vedlegg.  

Utleiearealet skal romme en kombinert kino-/visningssal, en mindre kinosal, bibliotek (ca. 600 kvm.), 

inngangsparti, serveringslokale, øvings-/aktivitetsrom, kontorer og ferdige sanitærrom mv. i bygget.  

Det tas forbehold om at plantegninger kan bli justert i samråd mellom Tower Hotel Norway AS og 

kommunen.  Bygget skal bl. a. stilles til rådighet med sanitæranlegg (toaletter, garderobe, 

ventilasjon) innlagt strøm, utført innvendig malearbeid, rørleggerarbeid og generell belysning.  

Nærmere spesifikasjon av bygget vil framgå av omforent kravspesifikasjon til bygget.   

Bygget leies ut inkludert nødvendig utstyr, innredning knyttet til kinosaler, herunder 

framvisningsutstyr, kinostoler, lerret og scenebelysning i samsvar med foreløpig spesifikasjon av 

ønsket utstyr fra kommunen. Avtalen inkluderer også nødvendig utstyr til serveringsvirksomheten 

samt utstyr/innredning samt utstyr til bibliotek i samsvar med foreløpig spesifikasjon fra kommunen. 

Videre inkluderer tilbudet utsmykning herunder kunst mv.  

2. Leie og leietid    

Årlig fast leie tilbys til kr. 7,45 mill. eks. mva. for første og andre etasje i bygget med utstyr, 

innredning og utsmykning som omtalt i punkt 1.  

Det vises til nærmere omtale i oversendelsesbrev til kommunen. 

Dette leienivået forutsetter en langsiktig leiekontrakt (40 år) hvor leien årlig indeksreguleres fullt ut 

med utgangspunkt i endringen i konsumprisindeksen.   

Det forutsettes at den delen av bygget som kommunen leier, i sin helhet skal anvendes i avgiftspliktig 

eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Leien vil således bli fakturert med tillegg for 

merverdiavgift. 

I tillegg til leien, vil det bli fakturert ordinære leietaker/felleskostnader knyttet til bygget. Slike 

felleskostnader/leietakerkostnader omfatter mellom annet vedlikehold uteareal, strøm og rengjøring 

fellesareal, vedlikehold innvendig fellesareal, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, vedlikehold 

tekniske installasjon mv..  Vi vil bestrebe oss på å holde slike kostnader så lave som mulig. Vi vil ikke 

beregne noe påslag ved viderefakturering av slike utgifter.  

Kostnader som eiendomsskatt, forsikring av bygget, administrasjon av utleien og ytre vedlikehold er 

å anse som eierkostnader og inngår i leien. Disse kostnadene faktureres følgelig ikke som 

leietakerkostnad/felleskostnad. 



Kostnader som direkte knytter seg til det lokalet som kommunen leier herunder løpende indre 

vedlikehold og renhold av dette lokalet dekkes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt løpende 

kostnader knyttet til kommunens drift/virksomhet i lokalene.    

3. Nærmere om innredning, driftsløsøre og utsmykning som er omfattet av avtalen 

Tilbudet i dette tilbudsalternativet (alternativ 3 med utstyr/innredning og utsmykning inkludert i 

avtalen) omfatter leie av første etasje og andre etasje av planlagt nytt bygg med innredning, utstyr og 

utsmykning som nærmere omtalt i punkt 1 ovenfor. 

Det bemerkes her at den totale leien i første avsnitt i pkt. 2, bygger på kommunens foreløpige 

signaler/ønsker med hensyn til innredning, utstyr og utsmykning i lokalene tilpasset kommunens 

planlagte drift. Herunder er det lagt til grunn en antatt samlet investeringsramme på 20,9 mill. for 

innredning, utstyr og utsmykning. Dette er basert på kommunens foreløpige antydning om omfang 

og kvalitet på det utstyr/innredning/utsmykning som ønskes anskaffet.   

I og med at det er kommunen som leietaker som skal forestå driften i lokalet, vil inventar/innredning 

tilpasses kommunens forutsatte bruk.  Vi antar at det i løpet av prosessen kan oppstå endringer i 

kommunens ønsker/preferanser for slikt utstyr/innredning/utsmykning. Det forutsettes således at 

endelig beslutninger om innvendig utforming av leieobjektet mht. innredning, utstyr, utsmykning kan 

endres før leietaker overtar lokalene. Det tas dog forbehold om at anskaffelse av 

utstyr/innredning/utsmykning ut over den investeringsrammen som er anslått (kr. 20,9 mill.), må 

dekkes av kommunen. Eventuelle anskaffelser av utstyr/innredning/utsmykning ut over denne 

investeringsrammen, vil således ikke være omfattet av dette tilbudet.    

Det er videre en forutsetning for leienivået i første avsnitt punkt 2 at kommunen selv bekoster 

nødvendig vedlikehold, fornying og utskifting av utstyret/innredningen i hele leieperioden uten at 

dette påvirker leienivået. Kommunen bærer også ansvaret/ kostnadene med forsikring av utstyret. 

Tilbudet om å inkludere innredning/driftsløsøre/utsmykning i leieavtalen er å anse som en opsjon for 

kommunen og ingen betingelse for leie av bygget som sådant. For det tilfelle at kommunen kun 

ønsker å leie første etasje av bygget som sådant, reguleres vårt tilbud av tilbudsalternativ 3 (uten 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen).  

4. Øvrige forutsetninger  

Det er en forutsetning for dette tilbudet at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige tillatelser til 

gjennomføringen av byggeprosjektet. Det er videre en forutsetning at Tower Hotel Norway AS har 

rett til å utvikle og disponere over innholdet i eventuell del av bygget som kommunen ikke skal leie 

(eventuell 3. etasje). Herunder at dette arealet kan utvikles til boligformål, kontorformål eller annet 

næringsformål som ikke har vesentlig negativ påvirkning for kommunens drift i 1. etasje og 2. etasje.           

Vi viser for øvrig til nærmere kommentarer i oversendelsesbrev til de alternative tilbudene.  

Med vennlig hilsen 

Tower Hotel Fauske AS 



 

Oversendelsesbrev tilbud – Lokaler til kulturformål i Fauske 

Vi viser til hyggelige samtaler hvor De har bedt om konkrete tilbud på leie av lokaler til kulturformål.  

Vedlagt følger tilbud basert på følgende alternativer: 

1. Kommunen leier første etasje av nytt bygg som primært vil bestå av kino/-visningssaler (2 

stk.), inngangsparti og serveringslokale. Utleid areal utgjør ca. 1000 kvm. 

2A. Kommunen leier første etasje med utstyr/innredning mv. som definert i punkt 1 ovenfor. 

Kommunen leier i tillegg et areal på ca. 600 kvm. til bibliotek i andre etasje. 

2B. Kommunen leier første etasje mv. som definert i punkt 1 ovenfor. Kommunen leier i tillegg 

hele andre etasje (ca. 1000 kvm.). Deler av dette arealet (600 kvm.) anvendes/innredes til 

bruk som bibliotek. Det øvrige arealet anvendes til kontor, aktivitetsrom eller annen bruk 

etter nærmere ønske og innspill fra kommunen. 

3. Kommunen leier hele første og andre etasje basert på ny «smart» planløsning jfr. egen 

planskisse. Etasjene inneholder to saler tilsvarende de øvrige alternativene, men salene er 

fordelt på de to etasjene. Løsningen inneholder også bibliotekdel ca. 600 kvadratmeter samt 

noe mere areal til øvings-/aktivitetsrom samt kontor mv. enn alternativ 2 B. Totalt utleieareal 

utgjør ca. 2300 kvm. 

Det er laget to forskjellige tilbud for hvert av de fire alternativene (dvs. totalt 8 forskjellig tilbud).  

I det ene settet av tilbud, er det forutsatt at kommunen kun leier bygget som sådant. Dette 

innebærer at kommunen selv sørger for innvendig driftsløsøre/innredning til kino, serveringslokale 

og bibliotek samt utsmykking (herunder kunst) av lokalet.   

Kommunen har imidlertid også ønsket et tilbud hvor utleier sørger for driftsløsøre, innredning og 

utsmykning som del av leieavtalen. Det er derfor også utformet et sett av tilbud hvor leieavtalen 

herunder leien reflekterer dette.    

Det første alternativet mener vi skal være i samsvar med det som er vedtatt av kommunestyret den 

22.03.2018. Tilbud 2A, 2B og 3 er således å anse som opsjon på leie av ytterligere areal i tillegg til det 

som er forutsatt i vedtaket i kommunestyret. 

De fire hovedalternativene ovenfor er selvsagt gjensidig utelukkende. 

Felles for alle de alternative tilbudene er: 

- Beregnet leie er søkt holdt så lav som overhodet mulig sett i forhold til hva som er forsvarlig 

for Tower Hotel Fauske AS som utleier. Det vises til nærmere løpende dialog rundt dette med 

kommunen. 

- Leien i tilbudene er høyere pr. kvadrat for første etasje er høyere enn for arealene i andre 

etasje. Dette har sammenheng med utleiers estimerte kostnader knyttet til byggingen av de 

ulike etasjene. 



- Tower Hotell Norway AS som utleier, tar risikoen mht. at kostnadene med oppføringen og 

finansiering av bygget, kan bli høyere enn det som ligger til grunn for leien i tilbudet.  

- Når det gjelder tilbudene på leieavtale som inkluderer driftsløsøre, innredning og 

utsmykning, bygger disse på innspill fra kommunen med hensyn til ønsket nivå på slikt utstyr, 

innredning og utsmykning (både omfang og kvalitet av slikt utstyr, innredning og 

utsmykning). Tower Hotel Norway AS må ta forbehold om at eventuell investering i 

utstyr/innredning/utsmykning ut over dette investeringsanslaget må dekkes av kommunen.    

- Tilbudene forutsetter at utleid bygningsareal, eventuelt med innredning/utsmykning/utstyr, 

leies på en langsiktig tidsbestemt leiekontrakt (40 år) med årlig full regulering av leien ihht. 

konsumprisindeks. 

- Leien i tilbudene inkluderer ikke merverdiavgift. Det forutsettes at kommunen benytter 

lokalene til avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet slik at leien faktureres 

med tillegg for merverdiavgift og utleier oppnår fradrag for merverdiavgift knyttet til 

byggekostnad. 

- I tillegg til leien kommer normal belastning av andel felleskostnader/leietakerkostnader 

herunder andel strøm fellesareal, vaktmestertjenester, renhold fellesareal, vedlikehold 

fellesareal, snørydding, kommunale avgifter mv.. Forsikring av bygget, eiendomsskatt og ytre 

vedlikehold er dog normale eierkostnader og er følgelig inkludert i leien. Vi vil søke å holde 

felleskostnadene så lave som mulig og Tower Hotel Norway AS vil ikke beregne noe påslag 

ved viderefakturering av disse kostnadene. Vi gir om ønskelig fullt innsyn i beregningene og 

underdokumentasjon som ligger til grunn for de årlige beregningene av felleskostnadene. 

- Kostnader som er spesifikt knyttet til kommunes brukslokale og drift i bygget, forutsettes 

dekt direkte av leietaker som ledd i ordinær drift. 

- Øvrige detaljerte vilkår for leien må fastsettes nærmere i endelig leiekontrakt. Vi viser her til 

oversendt utkast som naturlig vil være gjenstand for justeringer etter nærmere dialog 

mellom partene.     

- Tilbudene forutsetter at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige offentlige tillatelser til å 

gjennomføre byggeprosjektet samt at man kommer til fram til en omforent kravspesifikasjon 

knyttet til kommunens lokale og detaljert leiekontrakt i samsvar med det som har vært 

diskutert mellom partene.   

- I tilbudene på leie av bygg (alle de ulike alternativene), er leien definert som et årlig fast 

leiebeløp. Dette innebærer at leien ikke er avhengig av endelig byggekostnad. Eventuell 

overskridelse av estimert byggekostnad, er således eiers/utleiers ansvar alene. 

- Når det gjelder driftsløsøre/innredning/utsmykning vil investeringskostnaden avhenge av 

kommunens konkrete ønsker mht. anskaffelse av slikt utstyr. Leie for utstyr, innredning og 

inventar i tilbudene er beregnet ut fra kommunens eget anslag for størrelsen på slike 

investeringer. Utleier kan innestå for størrelsen på tilbudt leie innenfor den 

investeringsrammen og på de øvrige vilkår som framgår av tilbudene. 

 

Vi håper tilbudene er i samsvar med Deres forventninger jfr. tidligere dialog i møter, mail og 

telefon. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller kommentarer til dette 

oversendelsesbrevet eller de alternative tilbudene. 

Dersom det mot formodning blir vedtatt å ikke realisere kulturhusplanene må hele    
høyhushotellet revurderes da disse to prosjektene hører tett sammen i byutviklingen. 
 



Vi ser fram til et fortsatt svært godt og åpent samarbeid med Fauske kommune i forhold til 

utviklingen av Fauske sentrum til felles beste for både innbyggerne i Fauske og Stadssalg-

konsernet som langsiktig sentral eiendoms-/næringslivsutvikler i Fauske. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tower Hotel Norway AS 



Tilbud leie av lokaler til kulturformål mv. på Fauske (alternativ  1 i oversendelsesbrev med 

utstyr/innredning mv. inkludert i leieavtalen) 

Tower Hotell Norway AS gir med dette Fauske kommune tilbud på leie av lokaler inkl. utstyr mv. i 

planlagt nytt bygg på Fauske. Tilbudet er i samsvar med det som tidligere har vært signalisert fra vår 

side og også i samsvar med det som ble vedtatt av kommunestyret den 22.03.2018. 

1. Nærmere om leieobjektet 

Tilbudet omfatter leie av hele første etasje til kulturformål mv. i planlagt nytt bygg på Fauske på 

Fauske (ca. 1000 kvm.). 

Etasjen skal romme en kombinert kino-/visningssal og en mindre kinosal, inngangsparti, 

serveringslokale ferdige sanitærrom mv. i bygget.  

Det vises til nærmere dialog mellom Stadssalg og kommunen om utforming og innhold i etasjen 

herunder utkast til plantegninger. Det tas forbehold om at plantegninger kan bli justert i samråd 

mellom Stadssalg og kommunen.  Utleiearealet skal stilles til leietakers rådighet med sanitæranlegg 

(toaletter, garderobe, ventilasjon) innlagt strøm, utført innvendig malearbeid, rørleggerarbeid og 

generell belysning.  

Nærmere spesifikasjon av bygget vil framgå av omforent kravspesifikasjon til bygget.  

Bygget leies ut inkludert nødvendig utstyr og innredning knyttet til kinosaler, herunder 

framvisningsutstyr, kinostoler, lerret og scenebelysning i samsvar med foreløpig spesifikasjon av 

ønsket utstyr fra kommunen. Avtalen inkluderer også nødvendig utstyr til serveringsvirksomheten i 

samsvar med foreløpig spesifikasjon fra kommunen. Videre inkluderer tilbudet utsmykning herunder 

kunst mv.  

2. Leie og leietid for bygg inkl. utstyr, innredning og utsmykning   

Årlig fast leie for bygget tilbys til kr. 4,6 mill. eks. mva. for første etasje av bygget inkludert utstyr, 

innredning og utsmykning som omtalt i pkt. 1.  

Det vises til nærmere omtale i oversendelsesbrev til kommunen. 

Dette leienivået forutsetter en langsiktig leiekontrakt (40 år) hvor leien årlig indeksreguleres fullt ut 

med utgangspunkt i endringen i konsumprisindeksen.  

Det forutsettes at bygget skal anvendes i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet. 

Leien vil således bli fakturert med tillegg for merverdiavgift. 

I tillegg til leien, vil det bli fakturert ordinære leietaker/felleskostnader knyttet til bygget. Slike 

felleskostnader/leietakerkostnader omfatter mellom annet vedlikehold uteareal, strøm og rengjøring 

fellesareal, vedlikehold innvendig fellesareal, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, vedlikehold 

tekniske installasjon mv..  Vi vil bestrebe oss på å holde slike kostnader så lave som mulig. Vi vil ikke 

beregne noe påslag ved viderefakturering av slike utgifter.  



Kostnader som eiendomsskatt, forsikring av bygget, administrasjon av utleien og ytre vedlikehold er 

å anse som eierkostnader og inngår i leien. Disse kostnadene faktureres følgelig ikke som 

leietakerkostnad/felleskostnad. 

Kostnader som direkte knytter seg til det lokalet som kommunen leier herunder løpende indre 

vedlikehold og renhold av dette lokalet dekkes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt løpende 

kostnader knyttet til kommunens drift/virksomhet i lokalene.   

3. Nærmere om innredning, driftsløsøre og utsmykning som er omfattet av avtalen 

Tilbudet i dette tilbudsalternativet (alternativ 1 med utstyr/innredning og utsmykning inkludert i 

avtalen) omfatter første etasje av planlagt nytt bygg med innredning, utstyr og utsmykning som 

nærmere omtalt i punkt 1 ovenfor. 

Det bemerkes her at den totale leien i første avsnitt i pkt. 2 bygger på kommunens foreløpige 

signaler/ønsker med hensyn til innredning, utstyr og utsmykning i lokalene tilpasset kommunens 

planlagte drift. Herunder er det lagt til grunn en antatt samlet investeringsramme på 20,2 mill. for 

innredning, utstyr og utsmykning. Dette er basert på kommunens foreløpige antydning om omfang 

og kvalitet på det utstyr/innredning/utsmykning som ønskes anskaffet.   

I og med at det er kommunen som leietaker som skal forestå driften i lokalet, vil inventar/innredning 

tilpasses kommunens forutsatte bruk.  Vi antar at det i løpet av prosessen kan oppstå endringer i 

kommunens ønsker/preferanser for slikt utstyr/innredning/utsmykning. Det forutsettes således at 

endelig beslutninger om innvendig utforming av leieobjektet mht. innredning, utstyr, utsmykning kan 

endres før leietaker overtar lokalene. Det tas dog forbehold om at anskaffelse av 

utstyr/innredning/utsmykning ut over den investeringsrammen som er anslått (kr. 20,2 mill.), må 

dekkes av kommunen. Eventuelle anskaffelser av utstyr/innredning/utsmykning ut over denne 

investeringsrammen, vil således ikke være omfattet av dette tilbudet.    

Det er videre en forutsetning for leienivået i første avsnitt punkt 2 at kommunen selv bekoster 

nødvendig vedlikehold, fornying og utskifting av utstyret/innredningen i hele leieperioden uten at 

dette påvirker leienivået. Kommunen bærer også ansvaret/ kostnadene med forsikring av utstyret. 

Tilbudet om å inkludere innredning/driftsløsøre/utsmykning i leieavtalen er å anse som en opsjon for 

kommunen og ingen betingelse for leie av bygget som sådant. For det tilfelle at kommunen kun 

ønsker å leie første etasje av bygget som sådant, reguleres vårt tilbud av tilbudsalternativ 1 A (uten 

utstyr/innredning inkludert i leieavtalen).  

4. Øvrige forutsetninger  

Det er en forutsetning for dette tilbudet at Tower Hotel Norway AS oppnår nødvendige tillatelser til 

gjennomføringen av byggeprosjektet. Det er videre en forutsetning at Tower Hotel Norway AS har 

rett til å utvikle og disponere over innholdet i den delen av bygget som kommunen ikke skal leie 

(2.etasje og eventuell 3. etasje). Herunder at dette arealet kan utvikles til boligformål, kontorformål 

eller annet næringsformål som ikke har vesentlig negativ påvirkning for kommunens drift i 1. etasje 

av bygget.  

Vi viser for øvrig til nærmere kommentarer i oversendelsesbrev til de alternative tilbudene.  



Med vennlig hilsen 

Tower Hotel Norway AS 



OPPSUMMERING AV TILBUDSUTKAST 

Vi viser til oversendelsesbrev med alternative spesifiserte tilbud om leie av lokaler til kulturformål i 

nytt bygg på Fauske.  Innholdet og ordlyden i endelige tilbud skal avklares/kvalitetssikres med 

kommunens advokat og vår advokat, herunder med sikte på at aksept av et av de alternative 

tilbudene skal være i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. 

Alle de alternative tilbudene forutsetter at det inngås endelige langsiktige leieavtaler (40 års leietid) 

hvor leien indeksreguleres i hele leieperioden. Husleien for alle alternativene, er søkt holdt så lav 

som overhodet mulig sett i forhold til hva som er økonomisk forsvarlig for Tower Hotel Norway som 

utleier. 

For alle hovedalternativene er det gitt en pris med og uten leie av inventar, innredning og 

utsmykning. Tower Hotel Norway AS finner det i utgangpunktet mest praktisk å leie ut det rene 

bygget og at kommunen selv forstår kjøp eller leie av nødvendig inventar, innredning og utsmykning 

tilpasset kommunens ønsker og behov. Tower Hotel Norway AS kan likevel på gitte vilkår og såfremt 

dette lar seg tilpasse til regelverket for offentlige anskaffelser, tilby utleie av definert innredning, 

utsmykning og inventar inkludert i avtale om leie av bygg. Det vises til nærmere vilkår som framgår 

av de spesifiserte tilbudene.  Det forutsettes at kommunen er primært ansvarlig for å avklare 

hvorvidt kommunen kan leie utstyr på de vilkår som framgår spesifiserte tilbud, uten at dette 

kommer i konflikt med regelverket om offentlige anskaffelser.  

De nærmere vilkårene for tilbudene framgår av oversendelsesbrev med vedlagte alternative tilbud. 

Vi viser til disse dokumentene. 

Vi kan etter dette gi kommunen følgende alternative tilbud (nærmere spesifikasjon av vilkår følger av 

oversendelsesbrev og spesifiserte tilbud): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alternativ 1 – Tilbud om leie av første etasje i nytt bygg til kulturformål 

Innhold: En kombinert kino-/visningssal med plass til 200 seter, en mindre kinosal med plass til 60 

seter, undervisningsrom samt inngangsparti og kafeområde. I hovedsak er arealutformingen som på 

tidligere planskisser. Samlet areal utgjør ca. 1000 kvm.  

Årlig leie for bygg utgjør kr. 3,5 mill. med tillegg for mva., indeksregulert. Dekning av normale 

felleskostnader basert på faktisk kost, kommer i tillegg. 

Ved leie av inventar/innredning/utsmykning (inkl. kinoutstyr) i tillegg til bygget som sådant, vil samlet 

leie utgjøre kr. 4,6 mill. med tillegg for mva.. Vilkår for utstyrsleie framgår av spesifiserte tilbud. 

Alternativ 2A – Tilbud om leie av første etasje og bibliotekdel i andre etasje 

Innhold: Første etasje som spesifisert i alternativ 1. Kommunen leier i tillegg ca. 600 kvm i andre 

etasje til bibliotek. I hovedsak er arealutformingen som på tidligere planskisser. 

Årlig leie bygg utgjør 4,8 mill. med tillegg for mva., indeksregulert. Dekning av normale 

felleskostnader basert på faktisk kost kommer i tillegg. 

Ved leie av inventar/innredning/utsmykning (inkl. kinoutstyr) i tillegg til bygget som sådant, vil samlet 

leie utgjøre kr. 5,95 mill. med tillegg for mva..  Vilkår for utstyrsleie framgår av spesifiserte tilbud. 

Alternativ 2B – Tilbud om leie av hele første og andre etasje i nytt bygg til kulturformål 

Innhold: Første etasje som spesifisert i alternativ 1. Kommunen leier i tillegg ca. 600 kvm i andre 

etasje til bibliotek og resterende areal i andre etasje (ca. 400 kvm.) til kontor og øvingsrom mv.. I 

hovedsak er arealutformingen som på tidligere planskisser. 

Årlig leie bygg utgjør 5,65 mill. med tillegg for mva., indeksregulert. Dekning av normale 

felleskostnader basert på faktisk kost, kommer i tillegg. 

Ved leie av inventar/innredning/utsmykning (inkl. kinoutstyr) i tillegg til bygget som sådant, vil samlet 

leie utgjøre kr. 6,8 mill. eks. mva..  De nærmere vilkår for utstyrsleie framgår av spesifiserte tilbud. 

Alternativ 3 – Leie av hele første og andre etasje i nytt bygg til kulturformål – ny planløsning 

Innhold: Det vises til alternative tegninger basert på ny «smart» planløsning. Løsningen inneholder to 

saler som spesifisert under alternativ 1, men hvor disse salene er fordelt på de to etasjene. 

Alternativet inneholder bibliotekdel som i alternativ 2 (A og B) samt noe mere areal til kontor og 

øvingsrom mv. enn alternativ 2 B. Samlet areal utgjør ca. 2300 kvm.  

Årlig leie bygg utgjør 6,3 mill. med tillegg for mva., indeksregulert. Dekning av normale 

felleskostnader basert på faktisk kost kommer i tillegg. 

Ved leie av inventar/innredning/utsmykning (inkl. kinoutstyr) i tillegg til bygget som sådant, vil samlet 

leie utgjøre kr. 7,45 mill. eks. mva..  De nærmere vilkår for utstyrsleie framgår av spesifiserte tilbud. 
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Viser til forespørsel fra Trond Heimtun vedrørende regelverk om merverdiavgift og fradragsrett

for inngående merverdiavgift og momskompensasjon med særlig vekt på kulturbygg.

Bestemmende for fradragsretten for inngående merverdiavgift knyttet til fast eiendom er

avgiftsstatusen til sluttbrukeren av bygget. Dette innebærer at det kun er brukere som er

registrert  i  merverdiavgiftsregisteret, og som bruker lokalene  i  sin merverdiavgiftspliktige

og/eller kompensasjonsberettigede virksomhet, som legitimerer fradragsrett for inngående

merverdiavgift.

Ved oppføring av et  bygg er det aktiviteten  i  bygget etter ferdigstillelsen som bestem mer

hvordan merverdiavgiften for byggeprosjektet skal behandles. Aktiviteten  i  bygget må derfor

«bestemmes/estimeres» før bygget føres opp. Dersom bygget skal leies ut og forutsetningene

for leietaker endrer seg i  løpet av leieperioden, er utbygger pliktig til å justere fradragsført

merverdiavgift. Justering skal foretas når bruken av bygget endres etter anskaffelsen,

fremstillingen eller fullføringen. Det vil for eksempel være aktuelt med justering opp eller ned

av fradragsføringen på et  bygg når det foretas utskiftning av leietaker, eller når leietaker endrer

sin avgiftspliktige virksomhet. Justering skal ikke foretas hvis endringen av fradragsprosenten i

forhold til fradragsprosenten ved justeringsperiodens start er mindre enn 10 prosentpoeng.

Iet kulturbygg vil det ofte være både avgiftspliktig-, unntatt- og kompensasjonsberettiget

virksomhet. ltillegg også avgiftspliktig virksomhet med forskjellige satser.

Kulturhus har gjerne en avgiftspliktig reklamevirksomhet, en avgiftspliktig

serveringsvirksomhet, og det kan forekomme en virksomhet med avgiftspliktig frivillig registrert

utleie. Videre er det omsetning av adgangstjenester til kulturforestillinger som er unntatt

merverdiavgift, og i tillegg kan det forekomme avgiftsunntatt utleie av lokalene som ikke er

omfattet av den frivillige registreringen. Alt dette gjør merverdiavgiftsbehandlingen

utfordrende.

Hovedregel

Det skal i medhold av merverdiavgiftsloven § 3-1 beregnes merverdiavgift ved all omsetning av

varer og tjenester, med mindre det finnes særskilte unntak eller fritak i merverdiavgiftsloven.

Enkelte virksomheter og typer omsetning er av ulike grunner underlagt en avgiftsmessig

behandling som avviker fra hovedregelen. Lovgivningen benevner disse som henholdsvis

unntak og fritak fra merverdiavgiftsloven.

Flere former for omsetning er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Dette innebærer at den som

driver slik virksomhet blant annet ikke har krav på fradrag for inngående merverdiavgift. Ved

anskaffelser blir avgiften dermed en endelig utgift for den unntatte virksomheten.

Det er blant annet gitt avgiftsunntak for omsetning av diverse kulturelle tjenester som adgang

til teater-, opera- og ballettforestillinger, konserter, og dansetilstelninger med levende musikk,

jf. mval.  §  3-7.
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I utgangspunktet kan inngående avgift som ikke er fradragsberettiget kreves kompensert, med

mindre anskaffelsen ikke omfattes av noen av begrensningene  i  kompensasjonsloven § 4.

For å forhindre at kommuner, som tilbyr tjenester  i  konkurranse med private aktører som driver

virksomhet unntatt fra avgiftsplikt, skal oppnå et konkurransemessig fortrinn er

kompensasjonsretten begrenset i slike tilfeller. Det følger av kompl.  § 4  nr. 4 at det ikke ytes

kompensasjon dersom kommuner driver økonomisk virksomhet, og denne aktiviteten kan være

i  konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Ibrev av 16. desember 2008 kom et skattekontor til at en kommunes arrangering av ordinære

konserter, hvor kommunen selv tar alle utgifter og alle billettinntekter med overskudd for øye,

faller inn under kompensasjonsloven  § 4  annet ledd nr. 4. For slike arrangementer vil en

kommune følgelig ikke være kompensasjonsberettiget.

Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra avgiftsplikt, jf. mval.  §  3-11. For å oppnå

fradragsrett må kommunen foreta en frivillig registrering for utleie av fast eiendom til

avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet for de aktuelle lokalene og leietakerne,

jf. mval. § 2—3. I  slike tilfeller vil leietakers avgiftsmessige status og bruk av lokalene være

avgjørende for utleiers adgang til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser

til denne virksomheten. Det er ikke mulig å frivillig registrere seg for utleie til virksomheter som

ikke driver avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet i de leide lokalene.

Omsetning og formidling av tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk er unntatt

fra merverdiavgiftsloven. Det samme gjelder omsetning av adgangstjenester til teater—, opera-,

ballett-, og konsertforestillinger med mer, jf. ovenfor og mval. § 3-7. Dette innebaerer at

kommunen ikke har adgang til å søke om frivillig registrering for utleie av fast eiendom til slik

virksomhet. Det er følgelig heller ikke adgang til å kreve fradrag for inngående avgift på

anskaffelser til bruk i denne delen av virksomheten.

Dersom kommunen låner ut en konsertsal vederlagsfritt til skoleforestillinger, lokale artister

mm eller selv arrangerer «forestillinger» av ikke kommersiell art vil det normalt sett foreligge

rett til kompensasjon.

Utleie av lokaler til bruk i møte- og konferansevirksomhet er for enkelte subjekter avgiftspliktig

omsetning, jf. mval. § 5—5 annet ledd og mval. §  5—11  annet ledd. Dette gjelder likevel ikke for

utleie av lokaler i kulturhus til møte- og konferansevirksomhet, med mindre lokalene leies ut i

forbindelse med servering, og utleier selv er ansvarlig for serveringen, jf. mval. § 3-11 annet

ledd bokstav b. Da foreligger det alminnelig avgiftsplikt for utleien, som dekkes av en ordinær

registrering (utleien omfattes da ikke av reglene om frivillig registrering).

Innkjøp til bruk i både fradragsberettiget, kompensasjonsberettiget og unntatt virksomhet

fordeles etter faktisk bruk. For fellesarealer vil det være forholdsmessig fradrag.

Konsertsal

En kommunes arrangering av ordinære konserter (kommersiell art), hvor kommunen selv tar

alle utgifter og alle billettinntekter med overskudd for øye vil ikke være

kompensasjonsberettiget. Da det er ikke mulig å frivillig registrere seg for utleie eller fremleie til
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virksomheter som ikke driver avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet i de leide

lokalene vil  også  utleie/fremleie av konsertsal være avskåret fra fradrag/kompensasjon.

Bibliotek

Med mindre det startes aktiviteter som faller inn under begrensningene  i  kompl. §  4  vil det

oppnås fullt fradrag/kompensasjon på de anskaffelser som foretas til et bibliotek.

Kino

Inngående avgift på anskaffelser som gjelder kommunens avgiftspliktige virksomhet vil normalt

kunne kreves fradragsført. Kinodrift er merverdiavgiftspliktig virksomhet og det vil foreligge

fullt fradrag for inngående merverdiavgift for driftsutgifter til kino.

Vi presiserer at vi på ingen måte har kartlagt et eventuelt leieforhold i et kulturbygg eller

investeringer i et kulturbygg. Vårt notat gir kun en begrenset oversikt over det generelle

regelverk vedrørende merverdiavgift og fradragsrett for inngående merverdiavgift og

momskompensasjon.

Fauske

12.10.2018 ”  . c,] &
gagn, &&&/711,4s

Barbro Sakariassen

revisor
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Advokat Esther Lindalen R. Garder har bistått Fauske kommune i forhold til regelverket om 

offentlige anskaffelser. Hun oppsummerer saken på følgende måte: 

 

1. FORHOLDET TIL REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

1.1. Noen rettslige utgangspunkt 

Anskaffelsesforskriften § 2-4(a) bestemmer at regelverket om offentlige anskaffelser ikke 

gjelder for:  

«kontrakter om erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast 

eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom» (understreket her) 

I denne saken foreligger det ikke et "eksisterende bygg". En leieavtale vil derfor ikke være 

omfattet direkte av unntakets ordlyd. Av praksis følger imidlertid at unntaket er tolket 

utvidende til å i visse tilfeller også å omfatte leie av ikke-eksisterende bygninger. 

Forutsetningen er at det er en reell leiekontrakt og ikke en bygge- og anleggskontrakt.  

Avgjørende for om anskaffelsesforskriften kommer til anvendelse vil derfor være om 

leiekontrakten karakteriseres som en leiekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt. Det 

følger av EU-domstolen praksis at det er kontraktens hovedformål som er avgjørende for om 

en kontrakt skal anses som en leiekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt.  Det må 

foretas en konkret helhetsvurdering av kontrakten der mange elementer må vurderes. Blant 

annet har det betydning om bygget blir oppført etter oppdragsgivers spesifiserte behov. 

Gjennom praksis har det fremkommet en rekke momenter som må vurderes. Noen av disse 

er:  

 Oppdragsgivers påvirkning på utformingen av bygget/lokalene og byggeprosessen vil 

ha betydning for om det foreligger en reell leiekontrakt. En leietaker vil normalt sett 

påvirke utformingen av lokalene og gi spesifikasjoner for utførelsen. For at det skal 

foreligge en bygge- og anleggskontrakt, må oppdragsgivers påvirkning på utformingen 

av bygget gå ut over det som er vanlig for en leietaker jfr. blant annet KOFA 2007/112 

hvor KOFA kom til at det forelå en leiekontrakt selv om kommunen hadde en 

forholdsvis stor påvirkning på utformingen. Det vises også til KOFA 2011/109 hvor det 

ble lagt vekt på at leiekontrakten var reell og at oppdragsgiver ikke hadde påtatt seg 

noen risiko ut over det som var vanlig i slike leieforhold. Hvis Fauske kommune 

forbeholder seg vesentlig innflytelse på byggeprosessen, utformingen av bygget, 

funksjoner, størrelse mm kan avtalen lettere bli ansett som en bygge- og 

anleggskontrakt enn hvor Fauske kommune beskriver sitt behov og lar tilbyder utforme 

bygget etter egne ønsker. Hvis avtalen skal være en reell leiekontrakt vil Fauske 

kommune antagelig ikke kunne ha vært med på å påvirke utvendig arkitektur, 

entreprenør eller andre forhold som er typiske anliggender for en byggherre. Dersom 

formålet med avtalen utelukkende er å gi Fauske kommune spesialtilpassede lokaler 

vil også dette trekke i retning av at det foreligger en bygge- og anleggskontrakt.  

 

 Fastsettelse av vederlaget Fauske kommune skal betale vil ha betydning for 

karakteristikk av avtalen. Hvis Fauske kommune inngår en avtale der vederlaget for 



leien er uavhengig av byggekostnadene, trekker det i retning av at det er en 

leiekontrakt. Dersom "leiesummen" i realiteten innebærer at Fauske kommune betaler 

for byggekostnadene slik at det er Fauske kommune og ikke tilbyderen som har 

risikoen for byggekostnadene så trekker det sterkt i retning av at det er en bygge- og 

anleggskontrakt. Det vises til KFOA 2008/4 hvor en inngått leiekontrakt ble ansett å 

være en bygge- og anleggskontrakt.  

 

 Kontraktsperiodens lengde vil kunne ha betydning. Hvis kontraktperiodens lengde er i 

samsvar med det som er vanlig i slike kontrakter, trekker det i retning av at det er en 

reell leiekontrakt. Hvis lengden ikke er i samsvar med det som er vanlig, trekker det i 

motsatt retning. 

 

 Hvis Fauske kommune har rett til å overta bygget, trekker det i retning av at det er en 

bygge- og anleggskontrakt. Hvis Fauske kommune ønsker å ha en opsjon eller 

forkjøpsrett eller annet rett til å overta bygget, trekker det i retning av at det er en 

bygge- og anleggskontrakt. Dersom det ikke er et tilrettelagt eierskifte, trekker det i 

retning av at det er en reell leiekontrakt.  

 

 Kontraktsbestemmelsenes innhold. Hvis kontraktsbestemmelsene er i samsvar med 

typiske vilkår i en leiekontrakt, trekker det i retning av at det er en leiekontrakt. Hvis 

kontrakten har typiske innhold fra en bygge- og anleggskontrakt, trekker det i retning 

av at det er en bygge- og anleggskontrakt.  

 

 Fordeling av risiko i leieperioden. Et vurderingstema er også om Fauske kommunes 

risiko i leieperioden den samme som er normalt i utleieforhold eller om kommunen vil 

påta seg en større risiko. Dersom kommunen påtar seg en større risiko enn det som er 

normalt, trekker det i retning av at det kan være en bygge- og anleggskontrakt.  

 

Som det fremgår ovenfor er det en rekke momenter som skal vurderes i forhold til om det 

foreligger en leiekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt. For at det skal kunne foretas en 

slik vurdering må det foreligge et konkret forslag til avtale som kan vurderes opp mot 

regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

1.2. Konsekvens av brudd på regelverket om offentlige anskaffelser 

Dersom Fauske kommune unnlater å kunngjøre en konkurranse som skulle vært kunngjort, 

foreligger det man betegner som en "ulovlig direkteanskaffelse". En ulovlig direkteanskaffelse 

kan sanksjoneres av KOFA med overtredelsesgebyr, avtalen kjennes uten virkning m.m. 

Gebyret kan utgjøre inntil 15% av kontraktens verdi.  

 

 

 



1.3. Nærmere om de ulike forslagene som er tilbudt av utbygger 

Jeg har fått oversendt noen dokumenter fra utbygger med forslag til innhold i en avtale med 

Fauske kommune. Jeg har ikke studert dokumentene i detalj, men etter min gjennomgang av 

dokumentene så har jeg følgende betraktninger:  

Når det gjelder prisene for leien så er det mitt klare råd at kommunen søker profesjonell 

bistand fra personer som kan si noe om hvorvidt leienivået synes akseptabelt. Leienivået bør 

sammenlignes med de kostnader kommunen kunne hatt ved andre løsninger for å realisere 

kulturhus – f. eks. ved å bygge selv eller leie av andre. Tilbudene fra Stadssalg innebærer at 

kommunen forplikter seg over en svært lang periode - 40 år - og til meget store utgifter. Tar 

man leie av begge etasjene vil leiebeløpet (uten indeksregulering og uten kinoutstyr) bli 226 

millioner i leieperioden. I tillegg kommer muligens MVA. Dette er betydelige beløp og 

kommunen bør derfor få kvalitetssikret dette.  

Tilbudet forutsetter at kommunen har virksomhet som er MVA belagt. Det tror jeg kanskje ikke 

alle disse aktivitetene er. Dersom kommunen anser dette som et aktuelt alternativt MÅ 

kommunen få undersøkt med en advokat som er ekspert på MVA eller andre som er eksperter 

innenfor dette området.  

Ellers er det også en del andre forhold som jeg synes kommersielt sett er usikre og det er 

også forhold som trekker i retning av at kommunen bør konkurranseutsette dette etter 

regelverket om offentlige anskaffelser. Dette gjelder blant annet leietidens lengde og den 

reelle risikoen for kostnadene med å tilpasse lokalene til Fauske kommunes behov.  

I tilbudene fra utbygger er det også forutsatt at man skal komme tilbake til en nærmere 

kravspesifikasjon. Da en slik kravspesifikasjon kan ha betydning for om regelverket om 

offentlige anskaffelser kommer til anvendelse så er dette noe som også må vurderes. 

Generelt sett så kan man si at jo mer detaljert kravspesifikasjonen er, jo mer trekker det i 

retning av at det foreligger en bygge- og anleggskontrakt.  

 

1.4. Oppsummering – forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser 

Min foreløpige oppfatning er at det fortsatt er noen uklarheter i og med at det ikke foreligge 

noen endelig avtale som skal vurderes. Det er derfor ikke mulig å gi noen sikker konklusjon på 

om en avtale vil være omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Det er imidlertid flere 

momenter som trekker i retning av at man er innenfor regelverket herunder leietiden, risikoen 

for det tekniske utstyret til kinodriften m.m. Pr. i dag mener jeg det er mer som taler for at 

kontrakten er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser enn ikke.  

 

2. SELV OM ANSKAFFELSEN ER OMFATTET AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE 

ANSKAFFELSER SÅ ER IKKE DET NOE TIL HINDER FOR AT PROSJEKTET KAN 

GJENNOMFØRES 

Det er viktig å være oppmerksom på at regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder 

for å realisere et godt prosjekt for kommunen. Dersom anskaffelsen kommer inn under 

regelverket om offentlige anskaffelser betyr dette bare at kommunen utlyser en konkurranse 



der den tilbyderen som kan tilby de beste løsningene vinner konkurransen. Jeg tror fokus bør 

være å finne gode løsninger for kommunen og evt. konkurranseutsette dersom det er 

nødvendig.  
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RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV DESENTRALISERT 
ORDNING FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG   
Fastsatt av Kulturdepartementet og gjelder fra 1. januar 2010  

 

1 FORMÅL 

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik 
kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler 
for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, 
scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.  

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men 
ikke til vedlikehold eller drift.  
 
2 VILKÅR FOR TILSKUDD 

Lokalene må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible. Kulturhusene 
bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen. 

Bygningene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper. 
Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av 
religiøse, sosiale eller politiske hensyn. 

 
2.1 Utforming  
Bygg som mottar tilskudd skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i plan- og bygningsloven, jf. bl.a. § 29 i plan- og bygningsloven. 
Fylkeskommunen må medvirke til at byggene blir hensiktsmessige ut fra formålene for 
prosjektene.  
 
2.1.1 Kvalitetssikring av planene 
Planene må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet. Fylkeskommunene må i 
kvalitetssikringen av planene innhente uttalelser fra relevant faglig hold med mindre 
fylkeskommunen har slik kompetanse. Riksteatret kan kontaktes i kvalitetssikringen av 
planer om scenekunstlokaler. 
 
2.1.2 Universell utforming 
Kulturlokalene eller -arenaene som mottar tilskudd skal være universelt utformet i 
samsvar med plan- og bygningsloven og forskrifter til denne, se Forskrift om tekniske 
krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). Dette gjelder både tilskudd til nybygging og 
til ombygging.  
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2.1.3 Arkitektonisk utforming 
Kulturbygget eller utendørsarenaen må gis en god arkitektonisk utforming1 i samsvar 
med bygningens eller arenaens funksjon og etter regler gitt i plan- og bygningsloven.  
 
2.2 Sikkerhet 
Kulturbygg som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at 
midlene er utbetalt. Fylkeskommunene må sørge for tilstrekkelig sikkerhet for 
tilskuddet i denne perioden. Dette kan gjøres ved krav om at søkere eksplisitt forplikter 
seg til å stille lokalene til disposisjon for kulturformål i 20 år. Av fylkeskommunenes 
retningslinjer kan det framgå at bruksendring til annet enn kulturformål ikke kan skje 
uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra fylkeskommunen. 
 
2.3 Tilskuddsatser 
Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. For 
søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 
beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. 
 
Dersom kulturbygget skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en 
kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. 
 
2.4 Vilkår fastsatt av fylkeskommunene 
I tillegg til de andre punktene i disse retningslinjene fastsetter den enkelte 
fylkeskommune nærmere vilkår for søknader om tilskudd, herunder: 

- opplysninger om funksjon, aktiviteter, behovsunderlag og søker 
- tegninger med tilhørende beskrivelse av prosjektet 
- prosjektbudsjett, med avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve 
- dokumentasjon av gjennomførings- og fullfinansieringsansvar 
- fremdriftsplan 
- finansieringsplan 
- eieransvar etter at tiltaket er ferdigstilt 
- driftsfinansiering og plan for forvaltning, drift og vedlikehold. 

 
Søknadene må inneholde de opplysningene som er nødvendig for at fylkeskommunene 
skal kunne oppfylle rapporteringskravene under pkt. 6 i disse retningslinjene. 
 
  

                                                 
1 Begrepet «god arkitektonisk utforming» er et samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, 
brukbarhet, funksjonalitet og universell utforming. Begrepet omhandler således ikke bare utseendet, 
men alle elementer i plan- og bygningsloven som skal balanseres mot hverandre for å få en 
tilfredsstillende helhet både ved prosjektering og utførelse. 
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3 KUNNGJØRING OG SØKNADSFRISTER 

Fylkeskommunene skal kunngjøre at det kan søkes om tilskudd fra den desentraliserte 
ordningen for tilskudd til kulturbygg. Den enkelte fylkeskommunes  retningslinjer for 
ordningen skal gjøres tilgjengelig for potensielle søkere.  

Søknadene skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge. 
Fylkeskommunene fastsetter frist for kommunenes innsending av prioriterte 
innstillinger av søknader. Kommunene fastsetter søknadsfrist i egen kommune. 

4 KLAGEADGANG 

Forvaltningsloven § 28 andre ledd gir søkere rett til å klage på enkeltvedtak. Vedtaket 
kan påklages til det forvaltningsorganet som er nærmest overordnet det 
forvaltningsorganet som har gjort vedtaket. Kulturdepartementet er klageinstans for 
vedtak truffet av fylkeskommunene i saker vedrørende forvaltningen av denne 
ordningen. I fylkeskommunenes underretning til søkerne om vedtak skal det blant 
annet gis opplysninger om klageadgang og klagefrist, jf. forvaltningsloven § 27 tredje 
ledd. 

 
5 UTBETALING 

Departementet utbetaler midlene til fylkeskommunene.  Forutsatt at fylkeskommunene 
har sendt rapport til departementet i samsvar med pkt. 6 i disse retningslinjene, vil 
avsetningen av spillemidler til den desentraliserte ordningen for tilskudd til kulturbygg 
(heretter kalt ”totalbeløpet”) bli delt mellom fylkeskommunene etter folketall (60 % av 
totalbeløpet), areal (5 % av totalbeløpet) og en lik fordeling til alle fylkeskommunene 
tilsvarende 35 % av totalbeløpet. Manglende rapportering fra foregående år eller 
rapporter uten relevant begrunnelse for innestående beløp per 31. desember i 
rapporteringsåret kan gi grunnlag for omfordeling til andre fylkeskommuner.  

 
Fylkeskommunene skal sette midlene inn på rentebærende konto, og utbetale til 
prosjekter i samsvar med framdrift og likviditetsbehov. Sluttutbetaling skal skje etter at 
ferdigattest og revidert regnskap er innsendt. Inntil revidert regnskap foreligger, skal 
fylkeskommunene holde tilbake minst 10 % av tilskuddet.  
 
Tilsagn om tilskudd kan gjelde i inntil tre år fra underretningen av vedtaket er gitt til 
søkeren. Med mindre søkeren har bedt om utbetaling av tilskuddet i samsvar med 
dokumentert framdrift og likviditetsbehov innen tre år etter underretningen, bortfallet 
tilsagnet.  
 
Renter og inndratte midler skal benyttes til formålet for tilskuddsordningen.  
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6 RAPPORTERING TIL DEPARTEMENTET INNEN 1. APRIL 

 
Fylkeskommunene skal utarbeide årsrapport for 2010 og senere år over de enkelte 
tilsagn og utbetalte beløp fordelt på hvert prosjekt. Rapporten skal også inneholde 
oversikt over følgende summer for rapporteringsåret: 

- innestående midler per 1. januar  
- tildelte midler fra Kulturdepartementet 
- renter i perioden 1. januar til 31. desember  
- eventuelle tilbakebetalinger i rapporteringsåret 
- summen av utbetalte tilskudd  
- innestående midler per 31. desember. 

 
Tallene skal bekreftes av fylkesrevisjonen. Dersom innestående midler per 31. 
desember er mer enn 2 mill. kroner, skal dette begrunnes. Relevant begrunnelse kan 
være at tilskudd ikke er utbetalt fordi prosjekter som har fått tilsagn ikke har 
tilstrekkelig framdrift eller likviditetsbehov, eller at midler holdes tilbake i påvente av 
revidert regnskap og sluttutbetaling. Fylkeskommunene kan sette av midler til 
planlagte kulturbygg som ikke er igangsatt.  Det er derimot ikke relevant begrunnelse 
at midler spares opp til framtidig uspesifisert kulturbygg. Skjema for denne delen av 
rapporteringen vil bli sendt i elektronisk versjon til kontaktpersoner i 
fylkeskommunene, jf. omtale under om elektronisk rapportering.  
 
Departementet har behov for statistikk over bruken av spillemidlene. Oversikten over 
de enkelte prosjekter som har fått tilskudd fra desentralisert ordning for tilskudd til 
kulturbygg skal inneholde følgende opplysninger: 

- samlet tilsagn 
- utbetalt tilskudd i rapporteringsåret 
- om tiltaket gjelder a) nybygg, b) påbygg/tilbygg, c) ombygging/modernisering 

av eksisterende kulturbygning, d)ombygging av annen eksisterende bygning til 
kulturformål eller e)utearena. 

- om tiltaket gjelder a) allment kulturhus/flerbrukshus eller spesielle 
kulturlokaler som b) bibliotek, c) bygg for museum eller andre kulturverntiltak, 
d) teater, e) konsertsal, f)galleri, g) kino eller h)andre lokaler for kulturell 
virksomhet. 

 
Dersom tiltaket er samlokalisert med annen virksomhet, skal det oppgis om det er 
samlokalisert med a) skole, b) omsorgssenter, c) hotell eller annen 
overnattingsvirksomhet, d) kommunal administrasjon eller e)annen virksomhet. 
 
Opplegget for elektronisk rapportering fremgår av vår hjemmeside. 
Rapportene skal sendes i elektronisk versjon til Kulturdepartementet. Årsrapporten 
som er stadfestet av fylkesrevisjonen skal i tillegg sendes i papirversjon. Skjema for 
årsrapporten er lagt på KUDs hjemmeside. Oversikten over de enkelte prosjektene kan 
utarbeides gjennom www.idrettsanlegg.no eller på skjema fra KUDs hjemmeside. 
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Rapporten skal sendes departementet innen 1. april det påfølgende året.  
 
I tillegg skal fylkeskommunene sende inn til departementet innen 1. april kopi av egne 
retningslinjer for ordningen, og opplysninger om hvordan retningslinjene er kunngjort 
for potensielle søkere. 
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 Kommunestyre  

 
 
Tilpasning Valnesfjord Barnehage Underetasje 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, underetasjen, 
for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. 
Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak. 
 

 
Sammendrag:  
I forbindelse med hovedopptaket til barnehagene i 2018 viste det seg at antallet søkere til 
barnehageplass i Valnesfjord var langt større enn antall tilgjengelige plasser. I alt var det behov for 11 
plasser utover det den ordinære kapasiteten til Stemland Gårdsbarnehage (privat) og Valnesfjord 
barnehage (kommunal) kan tilby. Det var heller ikke ledig kapasitet i noen andre barnehager i 
kommunen.  
 
Fauske kommune har ett hovedopptak til barnehage i året. Hovedopptaket finner sted etter 
søknadsfristen som er 1. mars. Dette er nedfelt i kommunens vedtekter for barnehage. 
 
For å ha en lovmessig rett til å bli tildelt barnehageplass må barnet som søkes inn fylle ett år innen 
utgangen av november måned i opptaksåret, og søknaden må være innkommet innen fastsatt frist. 
 
Det skal gjennomføres en samordnet opptaksprosess i kommunen j.fr Barnehageloven §12 hvor alle 
godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 
 
Saksopplysninger:  
Det er interesse for etablering av flere boliger i Valnesfjord og en konsekvens av flere som bosetter seg i 
området er behovet for barnehageplass.  
 
For å dekke etterspørselen etter barnehageplasser i Valnesfjord er det dermed behov for å bygge om 
kjelleren i Valnesfjord barnehage til en avdeling for 24 store barn. Det tilgjengelige arealet er stort nok 
til at det kan etableres en relativt stor avdeling. Det vil være hensiktsmessig at det bygges med en 
såpass stor kapasitet for at svingninger i etterspørsel kan dekkes i fremtiden. På denne måten frigjøres 
areal i 1.etasjen slik at det kan tas inn flere små barn. 
 
Etablering av en avdeling for 24 store barn vil være i tråd med Forskrift om pedagogisk bemanning som 
stiller krav til at det skal være minimum 1 voksen pr 14 barn over 3 år. I tillegg stiller Barnehageloven § 
18 Grunnbemanning krav om at det skal være minimum 1 voksen pr 6 barn over 3 år i bemanningen. 
Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. En avdeling på 24 barn 
tilsier dermed at det må være 2 pedagoger/barnehagelærere og 2 assistenter/fagarbeidere på 



avdelingen. 
 
Arealet i en barnehage reguleres i henhold til Barnehageloven § 10 Godkjenning som sier at: 
"Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til 
formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2." 
 
Utdanningsdirektoratet har uttalt seg i rundskriv F-08/2006 om Barnehageloven § 10: 
"Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 
mer per barn under tre år." 
 
Videre uttaler Utdanningsdirektoratet at: 
"Arealberegningen ved fastsettingen av leke- og oppholdsarealet per barn må ta utgangspunkt i de 
rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette gjelder for eksempel lekerom, 
grupperom og sove- og hvilerom. Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- og oppholdsrom, 
kan denne også medregnes. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette reelt brukes til barnas 
aktiviteter. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen." 
 
"Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til 
dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørsels veier og lignende." 
 
Det er krav om at uteareal i barnehagen skal være universelt utformet. 
 
I tillegg til Barnehageloven fremkommer arealbehovet gjennom Arbeidsplassforskriften. Denne 
forskriften skal sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og 
arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som utføres. Kravene til 
personalrom/spiserom er regulert gjennom Arbeidsplassforskriften § 3.  
Arbeidstilsynets kommentar til forskriftens § 3-1 Plassering av personalrom sier at hovedregelen er at 
personalrom i samme bygning som arbeidsplassene. Videre sier Arbeidstilsynets kommentarer til 
forskriftens § 3-5 Spiserom at det bør være et gulvareal på minst 1,2 m2 per spiseplass og en minste 
romstørrelse på 6 m2. Når det gjelder kontor finner man tilsvarende normtall som sier at hver 
arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 m2. 
 
Tilgjengelig areal i kjelleren på Valnesfjord barnehage er stort nok til å tilfredsstille kravene nevnt i 
samtlige lover og forskrifter over. 
 
Alle skoler og barnehager skal tilfredsstille bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler og være godkjent av kommunen i henhold til denne.  Dette gjelder skoler og 
barnehager som faller innenfor følgende definisjon: 
 

1. Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn 
under skolepliktig alder når: 
a. virksomheten er regelmessig, og 
b. tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og 
c. antall barn som er til stede samtidig, er tre eller flere. 

 
2. grunnskoler 

 
3. videregående skoler 



 
Formålet er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og 
miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Dette omfatter tilrettelegging for 
funksjonshemmede, psykososiale forhold, renhold, inneklima, sanitære forhold, m.m. Internkontroll er 
også viktig og det er virksomhetsleders ansvar å sikre at virksomheten har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er behov for å bygge om og oppgradere omtrent 220m2 i lokalene i underetasjen i Valnesfjord 
barnehage. Det er foretatt en gjennomgang av det tiltenkte lokalet ifm vurdering av ombygging mht 
teknisk og bygningsmessig tilstand. 
For å tilfredsstille gjeldende krav og forskrifter må det gjennomføres en teknisk  
oppgradering for : 
-Brannsikring 
-Universell utforming 
-Akustikk/lydforhold 
-Inneklima og belysning 
I tillegg må det etableres HC-parkeringsplass og noen mindre endringer på uteområdet. 
 
Herunder gjelder blant annet: 
-Lov om miljørettet helsevern for skole og barnehage 
-Byggeteknisk forskrift Tek17 
 
Estimert kostnad beregnet med basis i erfaringstall for kostnader fra tilsvarende prosjekt: 
Kr 7.200.000 inkl mva  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Rullering av lønnspolitisk plan 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal 
lønnsfastsetting i Fauske kommune.  
 

 
Vedlegg: 
18.10.2018 Lønnspolitisk plan - gjeldende 1394106 

18.10.2018 Lønnspolitisk plan - med endringer 1394107 

18.10.2018 Lønnspolitisk plan - forslag til ny LPP 2018-2020 1394108 
 
Sammendrag: 
I henhold til K-vedtak i sak 068/17 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsettin i kommunen. Den skal rulleres og harmoniseres med sentralt inngått 
tariffavtale.  
 
I henhold til Lønnspolitisk plans punkt 1.3.1 skal den lokale lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles 
prosess mellom administrativ ledelse og arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den lønnspolitiske planen er justert iht. endringer i Hovedtariffavtalen pr 01.05.2018.  
 
Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket krusiv og tekst som er foreslått fjernet er 
gjennomstrøket.  
 
Endringene er utarbeidet i samarbeid med de Hovedtillitsvalgte.  
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunens lønnspolitiske plan er justert i henhold til endringer i Hovedtariffavtalen for KS-området pr 
01.05.2018.  
 
I punkt 2.3 foreslås det å tilføye årlige drøftingsmøter om rekrutterings- og kompetansebehov for de 
ulike stillingsgrupper. Samtidig tilføyes eget punkt for lokal lønnspolitikk i forhold til likelønn og 
likestilling. Samtidig strykes dette i punkt 2.5.  
 
I punkt 2.9 foreslås det å forenkle teksen slik at den blir mer forståelig for brukerne.  
 
I punkt 2.10 foreslås det å få inn avlønning av ansatte med fagbrev. Dette er en eldre avtale med 



hovedtillitsvalgte som har vært praktisert i mange år, men som ikke har fremkommet noen steder. 
 
I punkt 2.11 foreslås det å presisere avlønning av konstituerte pedagogiske ledere. 
 
I punkt 2.12 foreslås det å klargjøre avlønning til studenter og innplassering i stillingsgruppe. Videre 
foreslås det å tydeliggøre at kommunestyrets vedtak 198/16 om av lønning etter 8 års ansiennitet for 
ansatte i turnus ikke gjelder for studenter som dokumenterer deler av fullført utdanning. Ved å 
dokumentere dette, vil de bli høyere avlønnet enn med 8 års ansiennitet.  
Videre i samme punkt foreslås det å stryke avlønning til lærere uten godkjenning, da dette fremkommer 
i Hovedtariffavtalens vedlegg 6.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
* 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten, jf. kompetanseplanen 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og 
lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for også å kunne drøfte 
likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 7, punkt 1. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
Det er en utfordring i kommune-Norge å beholde kvalifiserte arbeidstakere og å rekruttere 
nye.   
  
Utover lønn kan følgende personalpolitiske virkemidler anvendes:   

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Ansiennitet 

o Alle ansatte i turnus i helse/omsorg lønnes minimum tilsvarende 8 års 
ansiennitet 

 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/bindingstid  
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 

 

2.5 Likelønn  
 
Det er en målsetting for partene at: 

 alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

opplæring og avansement 
 det ikke må skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 
 det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-
diskriminerende arbeidet. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likestilling og likelønn 
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887


Revidert og godkjent 28. september 2017 i Kommunestyret sak 068/17 

6 
 

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Rektorer 
 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
408 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.7.1 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.7.2 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune. Det vil si at kun fullført utdanning etter denne dato kan gis kompetansetillegg for 
de som ikke automatisk innplasseres i ny stillingskode.  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2 
 
  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte skal lokalt avlønnes høyere per år enn stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune har vurdert aktuell utdanning som nødvendig for organisasjonen og 
skriftlig avtale om dette er inngått på forhånd 

 Videreutdanningen er relevant for nåværende stilling 
 

Et lønnstillegg utover minstelønn kan tilbys ved nytilsetting når søker har relevant 
kompetanse utover minstekravet.  
 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1: 
 
Gruppe 1, stillinger uten særskilt krav om utdanning og fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning gis 
følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng  kr 20 000 
 60 studiepoeng Fagarbeiderstillinger som fullfører relevant fagskoleutdanning: 

   Flyttes til «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig  
   fagskoleutdanning». 

 
Gruppe 2, stillinger med krav om høgskoleutdanning og stillinger med krav om 
høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning gis følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til «Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning» når utdanningen er en ytterligere spesialisering og 
relevant for jobben 
 

 Mastereksamen  Flyttes til «Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav  
om 5-årig U/H-utdanning» når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 

 
For alle grupper settes det et tak for uttelling ved 60 fagskolepoeng/studiepoeng. 

 Kompetansetillegget legges på topp som et fast tillegg dersom den ansatte ikke 
kommer inn i ny stillingsgruppe  

 
Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 
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2.7.3 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 22 000,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  

2.7.4 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
 

 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt godtgjørelse 
pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 22.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats pr år 
fremforhandlet i 2014: 

 Teamleder    kr.  22.000,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

2.8 Særskilt for studenter  
 
Studenter som kan dokumentere fullført deler av utdanningen, tilbys 
  

 1. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 2. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider tilsvarende 2 års 

ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført 2. år får samme betingelser som 1. års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført 3. år lønnes tilsvarende som 2. års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes minimum som fagarbeider. 
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Lærer uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes med 
3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 
Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
 
 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig 
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunen, jf. 
Kommunens kompetanseplan.  

Den lokale lønnspolitikken skal:  
 Utformes og virke slika t kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 

avansement for arbeid av lik verdi 
 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter 
 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger 
 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 

kompetanseutvikling og lønnsutvikling 
 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling 

 
Forut for lokale lønnsforhandlinger skal arbeidsgiver legge fram tallmateriale/statistikk som 
viser lønnsnivå og lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for 
også å kunne drøfte likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 3. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
For å beholde kvalifiserte arbeidstakere og for å rekruttere nye kan følgende virkemidler 
utover lønn anvendes i Fauske kommune:   
  

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 
 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/ bindingstid  
 Ansatte i helse/omsorg som går i turnus lønnes minimum tilsvarende som etter 8 års 

ansiennitet, jf kommunestyrevedtak 198/16  
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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2.5 Likelønn og likestilling 
 
Det er en målsetting for partene at: 

 alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

kompetanseutvikling, opplæring og avansement 
 det ikke må skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 
 det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likelønns- og likestillingsarbeidet.  
og ikke-diskriminerende arbeidet i kommunen. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likelønn og likestilling  
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 
 Rektorer (jf. HTA vedlegg 1) 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
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Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
430 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.8 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.9 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune for videreutdanning fullført etter denne dato.  Dette under forutsetning av inngått 
avtale med leder i forkant.  
 
For videreutdanning som fører til endring av stillingsgruppe og dermed ny avlønning i 
henhold til hovedtariffavtalen inngås ingen lokal avtale om kompetanseavlønn.  
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2. 
 
Kapittel 5 har årlig lønnsregulering. Eventuell videreutdanning  
 
 
Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte kan lokalt avlønnes høyere per år enn i stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune ved tilsetting vurderer søkers videreutdanning som relevant for 
stillingen 

 Fauske kommune inngår skriftlig avtale med en ansatt om konkret videreutdanning, 
og denne er relevant for nåværende stilling 

 
Videreutdanning skal være etter arbeidsgivers behov og avtalt med leder.  

 
Et lønnstillegg utover minstelønn kan tilbys ved nytilsetting når søker har relevant 
kompetanse utover minstekravet.  
 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 1 
(assistent, fagarbeider og 1-årig fagskoleutdannet) gjelder: 
 

 15 fagskolepoeng/ studiepoeng kr   5 000 
 30 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 10 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 20 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng Fagarbeiderstillinger som fullfører relevant  

     fagskoleutdanning    
      Flyttes til ny stillingskode i hovedtariffavtalen, 

«Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning»  
 

 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 2 
(minimum 3-årig U/H-utdanning, maksimum lektor med tilleggsutdanning) gjelder: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til «Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning» når utdanningen er en ytterligere spesialisering og 
relevant for jobben.  
Allerede 
 

 Mastereksamen  Flyttes til «Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav  
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om 5-årig U/H-utdanning» når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 

 
Felles for alle stillinger i gruppe 1 og gruppe 2 

 Kompetansetillegg gis for inntil 60 fagskolepoeng/studiepoeng 
 Kompetansetillegget legges som et fast tillegg til gjeldende stillingkode 
 Ved overgang til ny stilling med særskilt krav til utdanning faller kompetansetillegget 

bort. Det inngår i ny grunnlønn.  
 

Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 

2.10  Avlønning av ansatte med fagbrev 
 
Ansatte med fagbrev avlønnes minimum som fagarbeider uavhenging av stilling 
 

2.11 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 25 300,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  
 
Konstituerte ped.ledere lønnes etter ansiennitet som 3-årig høgskoleutdanning uten 
ped.ledertillegg. 
 

2.12 Avlønning av studenter  
 
Studenter som kan dokumentere at de har fullført deler av utdanningen avlønnes som følger:   
  

 Ett års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 
lønn tilsvarende fagarbeider med 0 års ansiennitet 

 To års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 
lønn tilsvarende fagarbeider med 2 års ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført to år får samme betingelser som ett års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført tre år lønnes tilsvarende som to års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Det vil si at K-vedtaket 198/16 om avlønning etter 8 års ansiennitet ikke gjelder for disse. 
 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes minimum som fagarbeider. 
 
Lærer uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes med 
3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 
 

2.13 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
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 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner i grunnskolen er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt 
godtgjørelse pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 25.300,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner i grunnskolen er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats 
pr år fremforhandlet i 2017: 

 Teamleder    kr.  25.300,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse- HIT 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig 
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunen, jf. 
Kommunens kompetanseplan.  

Den lokale lønnspolitikken skal:  
 Utformes og virke slika t kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 

avansement for arbeid av lik verdi 
 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter 
 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger 
 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 

kompetanseutvikling og lønnsutvikling 
 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling 

 
Forut for lokale lønnsforhandlinger skal arbeidsgiver legge fram tallmateriale/statistikk som 
viser lønnsnivå og lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for 
også å kunne drøfte likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 3. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
For å beholde kvalifiserte arbeidstakere og for å rekruttere nye kan følgende virkemidler 
utover lønn anvendes i Fauske kommune:   
  

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 
 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/ bindingstid  
 Ansatte i helse/omsorg som går i turnus lønnes minimum tilsvarende som etter 8 års 

ansiennitet, jf kommunestyrevedtak 198/16  
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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2.5 Likelønn og likestilling 
 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likelønns- og likestillingsarbeidet i 
kommunen. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likelønn og likestilling  
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 
 Rektorer (jf. HTA vedlegg 1) 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
430 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.8 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 

2.9 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune for videreutdanning fullført etter denne dato.  Dette under forutsetning av inngått 
avtale med leder i forkant.  
 
For videreutdanning som fører til endring av stillingsgruppe og dermed ny avlønning i 
henhold til hovedtariffavtalen inngås ingen lokal avtale om kompetanseavlønn.  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2. 
 
Kapittel 5 har årlig lønnsregulering. Eventuell videreutdanning  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte kan lokalt avlønnes høyere per år enn i stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune ved tilsetting vurderer søkers videreutdanning som relevant for 
stillingen 

 Fauske kommune inngår skriftlig avtale med en ansatt om konkret videreutdanning, 
og denne er relevant for nåværende stilling 

 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 1 
(assistent, fagarbeider og 1-årig fagskoleutdannet) gjelder: 
 

 15 fagskolepoeng/ studiepoeng kr   5 000 
 30 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 10 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 20 000 

 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 2 
(minimum 3-årig U/H-utdanning, maksimum lektor med tilleggsutdanning) gjelder: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 

 
Felles for alle stillinger i gruppe 1 og gruppe 2 

 Kompetansetillegg gis for inntil 60 fagskolepoeng/studiepoeng 
 Kompetansetillegget legges som et fast tillegg til gjeldende stillingkode 
 Ved overgang til ny stilling med særskilt krav til utdanning faller kompetansetillegget 

bort. Det inngår i ny grunnlønn.  
 

Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 

2.10  Avlønning av ansatte med fagbrev 
 
Ansatte med fagbrev avlønnes minimum som fagarbeider uavhenging av stilling 
 

2.11 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 25 300,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  
 
Konstituerte ped.ledere lønnes etter ansiennitet som 3-årig høgskoleutdanning uten 
ped.ledertillegg. 
 

 

2.12 Avlønning av studenter  
 
Studenter som kan dokumentere at de har fullført deler av utdanningen avlønnes som følger:   
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 Ett års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 

lønn tilsvarende fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 To års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 

lønn tilsvarende fagarbeider med 2 års ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført to år får samme betingelser som ett års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført tre år lønnes tilsvarende som to års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Det vil si at K-vedtaket 198/16 om avlønning etter 8 års ansiennitet ikke gjelder for disse. 
 

2.13 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
 

 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner i grunnskolen er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt 
godtgjørelse pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 25.300,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner i grunnskolen er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats 
pr år fremforhandlet i 2017: 

 Teamleder    kr.  25.300,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 
 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse- HIT 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 
Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/10816     
 Arkiv sakID.: 18/2188 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
086/18 Formannskap 30.10.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Revidering av delegeringsreglement 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i 
saksutredningen. 
 

 
Vedlegg: 
21.09.2018 Delegeringsreglement for Fauske 21.09.2018 1391870 
 
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.  
 
 
Her er endringer utarbeidet av kommuneforlaget etter delegeringsreglementet ble revidert i K-sak 
10/18 med rådmannens vurderinger: 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 28.02.2018: 
 
Det er gjort en opprydding i etterkant av kommunenes nye overprøvingskompetanse. For å gi 
kommunene større selvstyre ble det lagt inn en paragraf i tvisteloven som gir kommunen rett til å reise 
søksmål mot staten hvis staten opphever et kommunalt vedtak. Se tvisteloven § 1-4a. Samtidig ble det 
lagt inn en paragraf i en rekke velferdslover som beskytter den private part i en slik sak. 
 
Tvisteloven 
§ 1-4 a Tvister mellom stat og kommune eller fylkeskommune om gyldigheten av statlig organs 



avgjørelse 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret bør behande en sak før det reises søksmål mot staten, hvis staten opphever et 
kommunalt vedtak. § 1-4 a bør derfor ikke delegeres, men avgjøre av kommunestyret. 
 
 
Barnehageloven 
§ 19j oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i kapitell V A (§§ 19a – 19h) delegert til oppvekst- og kulturutvalget 
avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Dette bør også gjelde § 19j. 
 
 
Opplæringslova 
§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i opplæringslova delegert til oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde § 15-7. 
 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i helse- og omsorgstjenesteloven delegert til helse- og omsorgsutvalget 
avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Dette bør også gjelde § 12-6. 
 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 7-7 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven til rådmannen. 
Dette bør også gjelde § 7-7. 
 
 
Plan- og bygningssloven 
§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret bør behande en sak før det reises søksmål om gyldigheten av en innsigelse etter § 5-4 
eller departementets avgjørelse etter § 5-6. § 5-7 bør derfor ikke delegeres, men avgjøre av 
kommunestyret. 
 
 
Sosialtjenesteloven 



§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i sosialtjenesteloven delegert til helse- og omsorgsutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde § 49 a. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 26.04.2018: 
 
 
Matrikkellova 
I matrikkellova er det gjort endringer i en del paragrafer. De fleste endringene er gjort for å forenkle 
språket og formen i lovteksten. 
 
Se §§ 5a, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 42, 48. 
 
Det er også vedtatt en del endringer i matrikkellova som vil få konsekvenser for kommunene. Blant 
annet skal oppmålingsforretning ikke lenger være en lovpålagt oppgave for kommunene, men både 
kommunale og private skal kunne tilby landmålertjenester. Det er ikke bestemt når endringene skal 
begynne å gjelde. 
 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har delegert myndighet etter matrikkellova til rådmannen, med unntak av § 32 hvor 
kommunestyret selv fastsetter betalingsregulativ. Tidligere delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 31.05.2018: 
 
 
Politiloven 
§ 14 Politivedtekter. 
 
Det ble gjort en redaksjonell endring 6. mai 2018 for å bedre presisere i lovteksten at kommuner som 
vedtar å benytte seg av adgangen til å håndheve deler av politivedtektene i henhold til § 14 tredje ledd, 
må fastsette dette i kommunens lokale politivedtekter. 
 
Det har nemlig vist seg at flere kommuner finner det uklart hvilke formkrav og saksbehandlingsregler 
som gjelder for at kommunen kan benytte seg av hjemmelen. 
 
Rådmannens vurdering: 
Som ved behandlingen i kommunestyresak 116/16 anbefaler rådmannen at dette blir tatt opp ved en 
senere rullering av politivedtektene. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 06.08.2018: 
 
 



Forurensingsforskriften 
§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning (Ny) 
§ 18A-4 Miljørisikoanalyse (Ny) 
§ 18A-5 Beredskapsanalyse (Ny) 
§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning (Ny) 
§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale 
beredskapsforpliktelser (Ny) 
§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i forurensningsforskriften delegert til plan- og utviklingsutvalget 
avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Dette bør også gjelde § 18A-3, § 18A-4, § 18A-5, §18A-7, § 18A-10 og § 18A-11. 
 
 
Adopsjonsloven (1986) 
Slettet 
 
Rådmannens vurdering: 
Denne loven har kommunestyret ikke behandlet. 
 
 
Adopsjonsloven (Ny lov fra 1. juli 2018) 
§ 9 Barnets deltakelse og samtykke til adopsjon (Ny) 
§ 19 Behandling av søknader om forhåndssamtykke til internasjonal adopsjon (Ny) 
§ 23 Oppfølgingsrapporter til landet barnet ble adoptert fra (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Adopsjonsloven bør delegeres rådmannen. Lovhjemlene består av plikt til å bistå med opplysninger og 
innhente samtykke. 
 
 
Barnehageloven 
§ 17a Pedagogisk bemanning (Ny) 
§ 18 Grunnbemanning (Endret) 
§ 18b Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 
pedagogisk leder (Ny) 
§ 18c Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet (Ny) 
§ 19j Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig (Endret) 
§ 22 Opplysningsplikt til barnevernet (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i barnehageloven delegert til oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde endrede lovhjemler og nye lovhjemler. 
 
 
Barnevernloven 
§ 4-1. Hensynet til barnets beste (Slettet) 
§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten (Endret) 
§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner (Endret) 
§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8 (Endret) 



§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse (Endret) 
§ 4-22. Fosterhjem (Endret) 
§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan (Endret) 
§ 6-4. Opplysningsplikt (Endret) 
§ 8-5. Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat (Ny) 
§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i barnevernloven delegert til oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 
saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde endrede lovhjemler og nye lovhjemler. 
 
 
Personopplysningsloven (Endret) 
Henvisningen til den nye personopplysningsloven er som før; loven er aktuell når kommunen er 
behandlingsansvarlig. 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter personopplysningsloven til rådmannen, når 
kommunen er behandlingsansvarlig. Tidligere delegering bør opprettholdes. 
 
 
Skattebetalingsloven 
§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i skatteloven 
kapittel 19 (Endret) 
§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)   (Endret) 
§ 5-12 Skattetrekkskonto (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter skattebetalingsloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
Eierseksjonsloven 
§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter eierseksjonsloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
Opplæringslova 
§ 1-3 Tilpassa opplæring (Endret) 
§ 1-5 Forsøksverksemd (Endret) 
§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) (Endret) 
§ 9-7 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet (Ny) 
§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m. (Endret) 
§ 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen (Ny) 
§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har i opplæringslova delegert til oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 



saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette bør også 
gjelde endrede lovhjemler og nye lovhjemler. 
 
 
Helsepersonelloven 
§ 33 Opplysninger til barnevernet (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter helsepersonelloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
Introduksjonsloven 
§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap (Endret) 
§ 27 a Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter introduksjonsloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 06.08.2018: 
 
Vi har gjort en juridisk vurdering av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Vi fikk et forslag basert på at 
forskriften er i daglig bruk i mange kommuner. Etter en gjennomgang har vi valgt å legge inn følgende 
paragrafer: 
 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt (ny) 
§§ 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 20, 32, 33, 34 og 37. 
 
Rådmannens vurdering: 
Denne forskriften ligger under viltloven. Viltloven med forskrifter er delegert planutvalget i saker av 
prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell betydning. Forskriften bør derfor 
delegeres lik viltloven. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 05.09.2018: 
 
Endringslogg 
 
Nye regler i introduksjonsloven fra 1. september 
§ 6 Individuell plan (Endret. Kommunen har fått ny plikt til å jevnlig evaluere indiciduell plan.) 
§ 20 a Plikt til deltakelse i opplæring i mottak (Ny bestemmelse som handler om opplæring i mottak) 
§ 20 b Kommunens ansvar for opplæring i mottak (Ny bestemmelse som handler om opplæring i 
mottak) 
§ 24 Kommunens plikt til å føre internkontroll (Endret) 
§ 25 Behandling av personopplysninger (Endret. Kommunen gis myndighet til å behandle 
personopplysninger innenfor visse grenser) 
§ 25 a Personregister og plikt til å registrere opplysninger (Ny) 
§ 25 b Pålegg om å utlevere personopplysninger (Ny) 



 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter introduksjonsloven til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
Motorferdselsloven 
Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i § 6 i motorferdselsloven til plan- og 
utviklingsutvalget. § 6 i loven tar for seg motorfartøy (båt) og luftfartøy (fly/helikopter), i motsetning til 
§ 6 i forskriften som tar seg motorkjøretøy (eks. snøskuter/atv). Forskriftens § 6 kan ikke delgeres til 
rådmannen.  
 
Med møtehyppigheten som planutvalget har og byggevirksomhet i sommerhalvåret, er det en 
utfordring å avgjøre søknader om helikopterløft innen en akseptabelt tidsfrist. 
 
Rådmannens vurdering: 
Motorferdselsloven § 6 delegeres rådmannen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske
Abortloven

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter abortloven.

§ 14a

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter abortloven.

Alkoholforskriften

§ 6-2

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 6-2.

§ 10-2

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 10-2.

§ 10-4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 10-4.

§ 10-5

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 10-5.

§ 10-6

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet delegeres myndighet etter alkoholforskriften § 10-6 til å fatte vedtak om inndragning på 
grunnlag av tildeling av prikker..

Alkoholloven

§ 1-6. Bevillingsperioden

Kommunestyret
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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.

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd

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.

§ 1-7f Krav ved bevilling etter § 3-1b

Kommunestyret -> Formannskap
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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.

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

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

Rådmannen delegeres myndighet til å gi en skriftlig advarsel.

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.

§ 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter § 3-1b

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter salgstid i alkoholpolitisk handlingsplan.

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

Kommunestyret
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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

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.
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Arkivlova

§ 6 Arkivansvaret.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

§ 8. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

Barnehageloven

§ 2 Barnehagens innhold

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.

§ 2 Barnehagens innhold

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 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
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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.

§ 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.

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

§ 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.

§ 10 Godkjenning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 11. Familiebarnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 11. Familiebarnehager
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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.

§ 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 -> 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. 

§ 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.

§ 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.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret
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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

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. 

§ 16 Tilsyn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 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.
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§ 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.

§ 17 Styrer

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).

§ 18 Grunnbemanning

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).

Enhetsleder barnehage gis myndighet å disponere tildelte kursmidler til ped.personale/RKK

§ 18 Grunnbemanning

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. 

§ 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

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

§ 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 19b Samarbeid med barnets foreldre

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 19b Samarbeid med barnets foreldre

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

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

§ 19c Pedagogisk-psykologisk tjeneste

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

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

§ 19c Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

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

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

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage -> 
Barnehagestyrer
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Kommunale barnehagestyrere delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående 
spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder for sin barnehage.

§ 19f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

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

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

§ 19f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 19g Barn med nedsatt funksjonsevne

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

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

§ 19g Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 19h Rett til tegnspråkopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 19h Rett til tegnspråkopplæring

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

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

§ 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. 
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§ 22 Opplysningsplikt til barnevernet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 22 Opplysningsplikt til barnevernet

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. 

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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding 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.

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

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.

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding 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. 

§ 4-2 a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven.

§ 4-2 a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen

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. 

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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.

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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.

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

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 -> Rådmann

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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-17. Flytting av barnet

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. 

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 18 av 323

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 -> 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

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding 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 -> 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.

§ 4-25. 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
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan

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 -> 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding 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.

§ 6-4. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 6-4. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-24 Rettslig prøving

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-24 Rettslig prøving

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. 

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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. 

§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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. 

§ 9-5. 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
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

Beitelova

§ 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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. 

§ 14

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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

§ 43 Utfyllende forskrifter

Kommunestyret

Kommunestyret kan vedta lokal forskrift om bruk eller forbud mot bruk av fyrverkeri.

§ 43 Utfyllende forskrifter

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS
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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

§ 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
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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

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.
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§ 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 -> 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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
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For en kommune er det ordføreren som tar imot forkyndelser og meddelelser. 

Dyrehelsepersonelloven

§ 3a Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter dyrehelsepersonelloven. 

Eierseksjonsloven

§ 7 Vilkår for seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 8 Seksjoneringstidspunktet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 12 Kommunens behandling av søknaden om seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 14 Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 17 Oversendelse til tinglysing

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 18 Utsteding av matrikkelbrev
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 22 Kommunens rett til å kreve reseksjonering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 23 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 24 Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 25 Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 26 Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 27 Vedtekter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 29 Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 30 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 31 Panterett for seksjonseiernes forpliktelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 32 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 33 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 34 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 35 Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 36 Fellesregler om omfanget av erstatning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 37 Krav mot tidligere avtalepart

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 38 Pålegg om salg av seksjonen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 39 Fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 42 Ekstraordinært årsmøte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

§ 46 Hvem som kan delta på årsmøtet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

Eigedomsskattelova
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a.  
b.  

c.  
d.  
e.  
f.  
g.  

a.  
b.  
c.  

d.  
e.  

§ 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, eller
faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

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.
Fritidsboliger.

§ 8 A-3 Verdsetjing

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør saker som er av prinsipiell betydning.

§ 8 A-4 Kontorjustering

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør saker som er av prinsipiell betydning.

§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør om eiendomsskatten for boliger skal bygge på verdien (taksten) som blir satt på 
eiendommen ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt året før skatteåret. Skattegrunnlaget for slike 
boliger skal regnes ut etter reglene i denne paragraf.
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a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

§ 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

Føresegnene i skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd og § 15-6 første og andre ledd 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.

Fristane i førre leden gjeld tilsvarande for kommunen. Kommunen må rette søksmål mot leiaren av 
klagenemnda. Skattytaren skal varslast om søksmålet.

§ 25

Kommunestyret

Eiendomsskatten skal betales i terminar slik som kommunestyret fastsetter

Ekteskapsloven
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§ 12 a Vigsler i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann

I kommunestyresak 78/17 ble tilbudet om vigsel beskrevet. Rådmannen tilrettelegger for vigsler.

§ 12 Vigslere

Kommunestyret

Kommunestyret har etter kommunestyresak 78/17 tildelt rådmannen Geir Mikkelsen vigselsmyndighet.

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.

Energiloven

§ 2-1 Søknad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet i alle saker etter lov om produksjon, omforming, omsetning, fordeling og 
bruk av energi m.m. (energiloven) med forskrifter.

Film- og videogramlova

§ 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.

§ 2 Kommunal løyveordning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
film og videogram.

Finansavtaleloven

Kapittel 3. Kredittavtaler mv.

Kommunestyret -> Rådmann

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, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole -> Rektor

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 39 av 323

§ 1

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

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- eller fylkesflagg.

§ 1

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

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg 
som nevnt i lov av 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget 
eller kommune- 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. 
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§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

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
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Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 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. 
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§ 30 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

Folkeregisterloven

§ 7-1 Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven. 

§ 9-1 Taushetsplikt

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

§ 1 Omfanget av lova
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab 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.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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. 

§ 6 Forpaktingsavgifta
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling 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
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 4-2 Kommunale konsernlignende forhold

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar pensjonsordning for kommunen.

Forurensningsforskriften

§ 1-2 Virkeområde

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-2 Virkeområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-9 Meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-9 Meldeplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-11 Dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1-11 Dispensasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 1-14 Overgangsbestemmelser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-14 Overgangsbestemmelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-6 Krav til tiltaksplan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-6 Krav til tiltaksplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 2-11 Tilsyn og kontroll

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-11 Tilsyn og kontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-12 Gebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-12 Gebyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-9 Unntak
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-9 Unntak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-14 Handlingsplaner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-14 Handlingsplaner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5-15 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-15 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 52 av 323

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-5 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-5 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-10 Alarmterskler

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-10 Alarmterskler

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-12 Klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-12 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-15 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-15 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 11-5 Rapportering og statusrapport

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 11-5 Rapportering og statusrapport

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-15 Klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-15 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 13-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Rådmann



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 55 av 323

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-9 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 15-9 Klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-1 Rammen for gebyrene

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16-1 Rammen for gebyrene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16-4 Årsgebyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16-4 Årsgebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-5 Ulike gebyrsatser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-5 Ulike gebyrsatser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-3 Krav om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31-3 Krav om tillatelse
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-6 Utslippsmålinger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-6 Utslippsmålinger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 59 av 323

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring»)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring»)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-13 Miljøstandarder

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-13 Miljøstandarder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-16 Saksbehandlingstid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-16 Saksbehandlingstid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-17 Vedtaket

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-17 Vedtaket

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-18 Underretning om vedtaket

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-18 Underretning om vedtaket

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-21 Tilstandsrapport

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-21 Tilstandsrapport

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 41-2 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 41-2 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 41-6 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 41-6 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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Forurensningsloven

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt 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.

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.
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§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt 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.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31 Håndtering av spesialavfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 31 Håndtering av spesialavfall

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 34 Avfallsgebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 34 Avfallsgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 34 Avfallsgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 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.
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§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.
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§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 49 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 49 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 49 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 50 Rett til gransking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 50 Rett til gransking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 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

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 52a Gebyrer
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 52a Gebyrer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 52a Gebyrer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
utenfor næring m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 74 av 323

utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 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.

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer

Kommunestyret -> Rådmann

Myndighet og oppgaver delegeres til rådmannen når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt 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.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
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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 -> 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Myndighet og oppgaver delegeres til fagleder landbruk og vilt når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

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 -> 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

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
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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. 

§ 44 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 45 Administrativt rettighetstap

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 46 Administrativ foretakssanksjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 47 Samordning av sanksjonssaker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 48 Orientering om taushetsrett mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 49 Underretning om sakens utfall

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

§ 51 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter forvaltningsloven.

Friluftsloven

§ 2 Ferdsel i utmark
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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. 

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 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. 
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§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette 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. 

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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. 
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Friskolelova

§ 2-1 Godkjenning av skolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 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. 

§ 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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. 

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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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.

§ 3-7 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.

§ 3-7 Skyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-8 Helsetilsyn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-8 Helsetilsyn

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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. 

§ 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.

§ 5-1 Styret

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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. 

Geodataloven

§ 4 Deltakende virksomheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 5 Offentlige geodatatjenester

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 6 Deling av geodata

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 8 Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

Gjeldsinformasjonsloven

§ 12 Utlevering av gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsinformasjonsloven.

Gjeldsordningsloven

§ 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 8

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 8

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 10

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 10

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 11

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 11

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 14

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.
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§ 14

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 18

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 18

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hanndyrloven.

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hanndyrloven.

Havne- og farvannsloven

§ 6 Gebyr for behandling av søknad om tillatelse mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 8 Delegasjon og overføring av myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.
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§ 9 Kommunens forvaltningsansvar og myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 10 Delegasjon av kommunens myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 14 Bruk av farvann

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 15 Uhindret ferdsel i farvannet mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 25 Anløpsavgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 27 Tiltak som krever tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 31 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 32 Samordning av myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 33 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 35 Vrakfjerning mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 36 Direkte gjennomføring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 91 av 323

§ 40 Drift og vedlikehold av havn mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 42 Bruk av havnen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 43 Sikkerhet og terrorberedskap i havner og havneterminaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 45 Alminnelige regler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 46 Krav til utpekte havner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 47 Havnekapitalen i kommunale havner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 48 Forvaltning av havnekapitalen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 50 Fritak fra reglene om havnekapital

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 55 Inndrivelse av gebyr og avgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 57 Pålegg om retting og stansing

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 59 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 60 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 61 Endring og tilbakekall av tillatelse mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.
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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

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 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. 

§ 3-1 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.

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
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heldøgns tjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak etter kriteriene vedtatt i forskriften.

§ 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. 

§ 3-2 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.

§ 3-3 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

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. 

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

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.

§ 3-7 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

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter,

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven

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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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. 

§ 3-10 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. 

§ 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.

§ 4-1 Forsvarlighet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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. 

§ 4-2 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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> 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.

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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. 

§ 5-2 Beredskapsarbeid

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

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
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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

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret
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Kommunestyret avgjør om den vil etablere en sprøyteromsordning.

§ 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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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. 

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret

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
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 6-5 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.

§ 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.

§ 7-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 7-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 7-2 Koordinator

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 
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§ 7-2 Koordinator

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 7-3 Koordinerende enhet

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.

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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. 

§ 8-2 Videre- og etterutdanning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 8-3 Forskning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 8-3 Forskning
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-1 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 9-4 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 -> 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
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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.

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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. 

§ 9-9 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.

§ 9-11 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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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. 

§ 10-2 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.

§ 10-3 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 -> 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. 

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 11-2 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.

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter

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
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 13-2 Eldre forskrifter mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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 barnevernet
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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 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. 

Helsetilsynsloven

§ 3 Plikt til å opprette internkontrollsystem og tilsyn med at det føres internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsetilsynsloven.

Hundeloven

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å gjøre enkeltvedtak.

§ 11 Ro og orden mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 11 Ro og orden mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.
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§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hundeloven.

Husbankloven

§ 1 Oppgåver

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter husbankloven.

§ 10 Innhenting og handsaming av personopplysningar i samband med tilskot og lån

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter husbankloven.

§ 11 Kontroll av personopplysningar ved mistanke om utbetalingar på urettkome grunnlag

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter husbankloven.

§ 12 Handsaming av personopplysningar for statistikk, analyse, forsking og retting av feil

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter husbankloven.

Husleieloven

§ 11- 3 Tjenestebolig

Kommunestyret -> Rådmann

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.
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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. 

§ 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 
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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

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
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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

Enhetsleder barne- og fmilieenheten 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.

§ 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.
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§ 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.

§ 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.

§ 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 Kommunens plikt til å føre internkontroll

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

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 3 Handsaming av landbrukssaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3 Handsaming av landbrukssaker
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Arbeidsoppgåver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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. 

§ 8a. Fritak frå driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8a. Fritak frå driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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. 

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 3

Kommunestyret



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 118 av 323

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

§ 3 Kommuneinndeling, Kommunenavn. By.

Kommunestyret

Kommunestyret avgir uttalelse om navnespørsmål og avgjør om benevnelsen by skal tas i bruk.

§ 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
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godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke 
dekkes over mer enn ti år.

§ 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.

§ 50 Låneopptak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkår. 

§ 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
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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. 

§ 2 Virkemiddel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling

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.

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom
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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. 

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> 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. 

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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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. 

§ 13 Frist for søknad om 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.

§ 13 Frist for søknad om konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13 Frist for søknad om konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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. 

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt

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.

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

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. 
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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

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).
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Kulturminneloven

§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Fiske på kommunal grunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25a Driftsplanlegging

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef 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. 

§ 25a Driftsplanlegging

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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. 

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 30 Fiskeravgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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. 

§ 31 Tvist om grenser m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 137 av 323

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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. 

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 13 Forbud mot å trakassere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 17 Universell utforming
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 18 Særlig om universell utforming av IKT

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 20 Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 23 Rett til individuell tilrettelegging for gravide arbeidssøkere, arbeidstakere, elever og studenter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 24 Offentlige myndigheters plikt til å arbeide for likestilling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 26 Arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 26a Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 27 Innhold i læremidler og undervisning
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 29 Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 30 Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 31 Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 32 Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 33 Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 34 Lik lønn for arbeid av lik verdi

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Luftfartsloven

§ 7-6 Når konsesjon kan gis

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter luftfartsloven. 

§ 7-13 Utarbeidelse av plan etter § 7-12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 5a Matrikkelstyresmaktene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 7 Krav om klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang (Ikke i kraft)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 9 Kven som kan krevje matrikulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 
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§ 14 Registrering av jordsameige

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 16 Grensejustering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 17 Klarlegging av eksisterande grense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 19 Avtale om eksisterande grense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 23 Tildeling av matrikkelnummer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 29 Innsyn i matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 
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§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar

Kommunestyret

Kommunestyret selv fastsetter betalingsregulativ.

§ 33 Oppmålingsforretning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 39 Geodetisk grunnlag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 42 Fjerning av merke og signal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 44 Ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 48 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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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 -> 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

§ 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.
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§ 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

§ 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.

§ 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

§ 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.

§ 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

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5,1. ledd (valg av målform)
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§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 41 Saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 41 Saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 56 Kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

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
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Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling

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

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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
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§ 1-3 Tilpassa opplæring

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 gi elever utvidet yrkespraksis/ alternativ undervisning.

§ 1-3 Tilpassa opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-5 Forsøksverksemd

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 1-5 Forsøksverksemd

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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.

§ 2-1 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.

§ 2-2 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. 

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.
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§ 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. 

§ 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.

§ 2-7 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. 

§ 2-8 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. 

§ 2-8 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.

§ 2-11 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. 
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§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

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 -> 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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. 

§ 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-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-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.

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
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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. 

§ 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-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-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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 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-9. Bortvising

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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-12. Tilpassa opplæring

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-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.

§ 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. 

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-1 Rett til spesialundervisning
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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. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning
.

§ 5-3 Sakkunnig vurdering

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker etter § 5-3 i 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 etter § 5-4 i 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
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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. 

§ 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.

§ 7-1 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.

§ 7-3 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 -> 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. 

§ 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. 

§ 8-1 Skolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 9-1 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 -> 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. 

§ 9-3 Utstyr

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. 

§ 9-3 Utstyr

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 -> 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

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
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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.

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

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-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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-7 Det fysiske miljøet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-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.

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet etter § 9A-9 i 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-10 Ordensreglement

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-11 Bortvising

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-11 Bortvising

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-12 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-12 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> 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.

§ 10-5 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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§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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 -> 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.

§ 10-7 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.

§ 10-7 Praksisplassar i skolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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
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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

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.

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> 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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§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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

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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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
.

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

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. 

§ 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 -> 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. 

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-4 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. 

§ 13-6 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. 
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§ 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 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.

§ 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. 

§ 13-10 Ansvarsomfang

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 barnevernet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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. 

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta

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 -> 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.
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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.

§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-4 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.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 173 av 323

§ 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.

§ 1-6 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.

§ 1-8 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

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 -> Oppvekst- og kulturutvalg
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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.

§ 1-16 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.

§ 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 -> 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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§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 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 -> 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

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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
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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.

§ 3-7 Varsling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.
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§ 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.

§ 3-23 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.

§ 3-25 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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 3-26 Melding av elevar til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-27 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.

§ 3-27 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.

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 3-29 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.

§ 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 3-32 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.
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§ 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

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 -> 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.

§ 3-41 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.

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> 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.

§ 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.
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§ 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.

§ 3-49 Kompetanseprøve for lærekandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-50 Melding til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 3-52 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg
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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.

§ 3-55 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.

§ 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.

§ 3-56 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-58 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.
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§ 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

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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 3-64 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
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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.

§ 3-65 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.

§ 3-66 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

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 -> 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.

§ 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.
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§ 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.

§ 4-9 Halvårsvurdering 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.

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

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.

§ 4-13 Realkompetansevurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 4-14 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.

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

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.

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-17 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.

§ 4-17 Fritak frå eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 4-18 Generelle føresegner

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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 -> 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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§ 4-21 Sentralt gitt eksamen

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.

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-23 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.

§ 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.

§ 4-24 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
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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.

§ 4-29 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.

§ 4-30 Annullering av 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.

§ 4-32 Forsvarleg system for føring av karakterar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-32 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.

§ 4-33 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.
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§ 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.

§ 4-35 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.

§ 4-36 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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

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.

§ 6-2 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.

§ 6-4 Bruk av retten til vidaregåande opplæring

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



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 190 av 323

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 6-6 Utvekslingselevar

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.

§ 6-7 Informasjonsplikt

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-7 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.
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§ 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.

§ 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 -> 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
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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

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.
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§ 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.

§ 6-23 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.

§ 6-24 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

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
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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.

§ 6-27 Deltidselevar til Vg1

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 6-30 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.

§ 6-32 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

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.

§ 6-35 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.

§ 6-37 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.
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§ 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 -> 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.

§ 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3

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.

§ 6-42 Saksbehandling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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.

§ 6-46 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.

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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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 -> 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

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
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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-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 -> 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-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.
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§ 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 -> 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-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.

§ 6A-10 Formidling av vaksne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 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.

§ 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.

§ 9-3 Ansvaret for røystinga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> 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.

§ 11-4 Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift

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 -> 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 -> 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.

§ 11-8 Generelt om godskriving
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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.

§ 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 -> 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.

§ 12-1 Tryggleik for elevane

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.

§ 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 -> 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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§ 15-1 Framgangsmåte

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 17-1 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.

§ 17-3 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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
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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.

§ 19-6 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.

§ 19-7 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.

§ 19-7 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-8 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 -> 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.

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 20-4 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter oreigningslova.

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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

Kommunestyre yter støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret forholdsmessig etter deres 
oppslutning ved valget. (Årsbudsjett)

§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fordele støtte til de politiske partier etter deres oppslutning ved valget.

Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.

§ 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.

§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.
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§ 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 institusjon

Enhetsleder institusjon tjenester delegeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp innen enhet institusjon
.

§ 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 hjemmebaserte tjenester

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester delegeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp innen enhet 
hjemmebaserte tjenester. 

§ 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

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 1-1 Lovens formål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 2-2 Kommunalt planregister

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-3 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.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 4-1 Planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-1 Medvirkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 5-2 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 5-3 Regionalt planforum

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 6-4 Statlig arealplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 6-4 Statlig arealplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 7-1 Regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-1 Regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-1 Regional plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 8-5 Regional planbestemmelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 8-5 Regional planbestemmelse

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 9-2 Organisering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 9-5.Uenighet
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-5.Uenighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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.

§ 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

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-1 Kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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

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.

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 11-8 Hensynssoner
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-8 Hensynssoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser 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.

§ 11-10 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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

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. 
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§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-14 Høring av planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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.

§ 11-14 Høring av planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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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§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 11-15 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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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§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret

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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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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§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 12-4 Rettsvirkning av 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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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§ 12-6 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 12-7 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,
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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.

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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.

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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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.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan
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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.

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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 14-4 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-5 Kostnader

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-5 Kostnader

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-6 Forskrift

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-6 Forskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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

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
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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

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

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 
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ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for vannledning med tilhørende 
innretninger.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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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§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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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§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 246 av 323

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 18-7 Fordelingsfaktorene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-7 Fordelingsfaktorene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 18-9 Fastsetting av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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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§ 18-9 Fastsetting av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 19-1 Søknad om dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-1 Søknad om dispensasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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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§ 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.

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 20-2 Søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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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§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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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§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-1 Forhåndskonferanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 21-2 Søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 21-2 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 21-3 Nabovarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 21-3 Nabovarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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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§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-1 Tilsynsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 25-2 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-1 Vannforsyning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 27-2 Avløp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 27-2 Avløp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 27-5 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 28-4 Sikring ved gjerde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 28-4 Sikring ved gjerde

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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 29-6 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 30-2 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.

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-2 Forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 32-2 Forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 32-3 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i 
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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

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.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Fagleder 
landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

Politiloven

§ 14 Politivedtekter

Kommunestyret

Kommunestyret godkjenner politivedtekter.

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.

§ 3-1 Legeundersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 3-3 a Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern

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

Rådmannen delegeres myndighet etter regnskapsloven. 

Reindriftsloven

§ 62 Distriktsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 62 Distriktsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 65 Ferdsel i område hvor rein beiter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.
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§ 65 Ferdsel i område hvor rein beiter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 70 a Saksbehandlingen av erstatningskrav

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 70 a Saksbehandlingen av erstatningskrav

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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. 

§ 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
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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. 

§ 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
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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

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
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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.

Sikkerhetsloven

§ 5 a Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved risiko for sikkerhetstruende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen er delegeres myndighet etter sikkerhetsloven.

§ 23 Autorisasjonsansvarlig og klareringsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen er delegeres myndighet etter sikkerhetsloven.

§ 29 a Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til kritisk infrastruktur

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen er delegeres myndighet etter sikkerhetsloven.

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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Skattebetalingsloven

§ 5-1 Skattekort

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i skatteloven 
kapittel 19

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-5 Forskuddstrekkets størrelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)  

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-11 Opplysninger om forskuddstrekk

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-12 Skattetrekkskonto

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13a. Pålegg om bokføring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13b Pålegg om revisjon

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-15 Klage over pålegg

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-16 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 8-4 Deponering av skatt og trygdeavgift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

Skatteforvaltningsloven

§ 8-3 Skattemelding for merverdiavgift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteforvaltningsloven § 8-3.

§ 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune

Kommunestyret -> Ordfører

Ordfører delegeres myndighet etter skatteforvaltningsloven § 15-2.

§ 15-7 Avgjørelse i fordelingstvist

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteforvaltningsloven § 15-7.

Skatteloven

§ 1-2 Hvem som pålegger skatt

Kommunestyret
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1.  

2.  

3.  

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

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
skjønnsprosessloven.

§ 14

Kommunestyret

Kommunestyret fremmer forslag til skjønnsmedlemmer overfor fylkestinget innen 1. juli året etter hvert 
kommunestyrevalg.

Skogbrukslova

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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.

§ 6 Forynging og stell av skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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.

§ 7 Vegbygging i skog
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Vegbygging i skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Hogst og måling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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.

§ 8 Hogst og måling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Førebyggjande tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Tiltak etter skade på skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Tiltak etter skade på skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.

§ 11 Meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Vernskog

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15 Bruk av skogfondet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt
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Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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.

Smittevernloven

§ 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 -> 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. 

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale

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.

§ 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. 

§ 4-6 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.

§ 4-7 Sykehusinfeksjoner

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 -> 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.

§ 4-10 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
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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 -> 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.

§ 7-2 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. 

§ 7-2 Kommunelegens oppgaver

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. 

§ 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.

Småbåtloven

§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter småbåtloven.

Sosialtjenesteloven
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§ 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.

§ 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 -> 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 -> 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 -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter 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 -> 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. 

§ 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.
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§ 5 Internkontroll

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.

§ 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. 

§ 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 -> 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. 
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§ 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 -> 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 -> 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 -> 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.

§ 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 -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 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. 

§ 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.

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

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 -> 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 -> 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. 

§ 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.
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§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter 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

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter 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. 

§ 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.

§ 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. 

§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år

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.
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§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av har prinsipiell betydning innenfor lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 20 Bruk av vilkår

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 20 Bruk av vilkår

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 -> 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 -> 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

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 22 Utbetaling av stønad
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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 -> 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

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 -> 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.

§ 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. 

§ 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. 
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§ 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. 

§ 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.

§ 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.

§ 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 -> 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 -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 28 Rett til individuell plan

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 -> 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. 
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§ 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 -> 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. 

§ 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.

§ 32 Programmets varighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter 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.

§ 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

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 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 -> 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

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter 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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
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§ 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.

§ 36 Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet

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 -> 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 -> 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 -> 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

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 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 -> 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

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. 

§ 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 -> 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. 

§ 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. 
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§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

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 -> 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

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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 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. 

§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 49 Avgjørelse av tvister

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.

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.

§ 6 Nærmare om saksbehandlinga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling
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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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 miljø og haniliteringstjenesten delegeres myndighet til å samtykke om plassering i institusjon 
eller kommunal beenhet. 

§ 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.

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.

Tilskott til livssynssamfunn

§ 3

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om tilskott til livssynssamfunn til å dele ut tilskudd.

Tobakksskadeloven

§ 7 Tilsyn med salgssteder

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 8. Pålegg om retting og tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.
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§ 9. Salgsforbud

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 10. Avgifter

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. 

§ 20

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å utdele tilskudd til religionsopplæring.

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. 
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§ 4-1 Valgstyret

Kommunestyret

Kommunestyret selv velger valgstyre. 

§ 4-2 Stemmestyrer

Kommunestyret -> Valgstyre

Valgstyret delegeres myndighet til å velge medlemmer til stemmestyrene. 

§ 9-2 Fastsetting av valgdag

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før 
den offisielle valgdagen.

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering

Kommunestyret -> Valgstyre

Valgstyret avgjør etter § 9-3 tid og sted for stemmegivningen. 

§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter valgloven § 9-5a.

§ 10-1 Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 10-1 til å prøve forhåndsstemmegivninger etter kriteriene. Hvis 
forhåndsstemmegivningen ikke oppfyller kriteriene, legges den fram for valgstyret.

Vannfallrettighetsloven

§ 13 Uttalelse fra fylkeskommune og kommunestyre

Kommunestyret

Kommunestyret avgir uttalelse før søknad om konsesjon avgjøres.

§ 18 Konsesjonsavgift

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar vedtekter for fond.

§ 19 Konsesjonskraft
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Kommunestyret -> Formannskap -> Kraftutvalget

Kraftutvalget delegeres til å vedta når og til hvem konsesjonskrafta skal selges til.

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

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
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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.

§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er 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 -> 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.

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 56 (oppsetting av vannmerker)
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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.

§ 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 -> 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.

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten)

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.
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§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 65 Gjennomføringsbestemmelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 65 Gjennomføringsbestemmelser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

Vassdragsreguleringsloven

§ 12 Offentliggjøring av søknad og innsigelse

Kommunestyret

Kommunestyret gir uttalelser etter vassdragsreguleringsloven.

§ 13 Utgifter til nødvendig bistand

Kommunestyret

Kommunestyret gis myndighet til å kreve økonomisk kompensasjon.

§ 14 Konsesjonsavgifter

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar vedtekter for fond.

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
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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. 

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
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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

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.

§ 27

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar bompengefinansiering.

§ 30

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 31

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.
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§ 32

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 33

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 34

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 36

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 37

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar vederlag fastsett ved skjønn. 

§ 38

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling uttaler seg om bygge- og deleforbud i forbindelse med riksvei og fylkesvei.

§ 38

Kommunestyret

Kommunestyret kan vedta bygge- og deleforbud. 

§ 40

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 41

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling



Delegeringsreglement for Fauske kommune 21.09.2018

Side 319 av 323

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 42

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 43

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 44

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 48

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 50

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 51

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 52

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 56

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter veglova § 56
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Vegtrafikkloven

§ 5 Skiltregler m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 7 Særlige forbud mot trafikk.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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

Kommunestyret kan innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt område.

Kommunestyret kan innføre lavutslippssone i et fastsatt område for å begrense miljøulemper fra vegtrafikken
.

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 38 Panterett og inndriving m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.
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Viltloven

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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.

§ 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.

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 -> 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 eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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.
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§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> 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.

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

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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Sak nr.   Dato 
087/18 Formannskap 30.10.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner  opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank 
for 2018 på kroner 6 000 000,-. 
 

 
Sammendrag: 
Det har vært stor pågang på søknader om startlån i 2018. Vi har hatt kr. 24 363 434,- midler til 
disposisjon til videreformidling i 2018. Alle midler er nå disponert. Vi har fått opplyst fra Husbanken at 
de har er en del restmidler for 2018. Vi har fremmet søknad om kr. 6 000 000,-  som vi har fått ett 
positiv svar på. 
Opptak av midler for 2019 som det også skal fremmes sak på vil normalt først være disponibel rundt 
mars måned 2019.  
 
Det foreligger mange søknader som ikke er behandlet da vi ikke har disponible midler. Dette er med stor 
sannsynlighet søknader som kvalifiserer for startlån.  
 
Fra og med oktober 2017 gikk kommunen over til ett digitalt saksbehandlingssystem – Startskudd 
gjennom Husbanken. Alle søknader fremmes nå elektronisk og behandles digitalt. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Med bakgrunn i Husbankens forskrift, kommunens retningslinjer, de nasjonale føringer og de fremlagte 
søknader er det stort behov for å få opptak av ytterligere midler til videreformidling. 
Startlån er selvfinansierende og har ingen innvirkning på kommunens driftsbudsjett. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
088/18 Formannskap 30.10.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske Stats 
Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-. 
 

 
Sammendrag: 
For 2018 utgjorde disponible midler på inntil kr. 24 400 000,-.  Hittil i år er det utbetalt inntil kr. 
21 000 000,- i startlån. Pr. oktober er det kr. 1 360 000,- i vedtak som ikke er utbetalt, restbeløp er 
disponert i forhåndsgodkjenninger. Alle midler for 2018 er disponert. Det er fremlagt sak for K-styre på 
opptak av ekstra midler for 2018. 
Startlån gis med bakgrunn i Husbankens forskrift og kommunens egne retningslinjer som er basert på 
forskriften. Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne 
skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 
Myndighetenes overordnet må er at en husstand skal kunne bo trygt og godt og startlånet er et viktig og 
sentralt virkemiddel. 
Myndighetenes prioriterte grupper er: 

· Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon 
· Personer som bor i kommunal bolig, spesielt flyktninger med (muligheter for stabil) inntekt 
· Personer som står i far for å miste boligen – refinansiering 
· Personer med lav, men stabil og forutsigbar, inntekt som ikke har mulighet for å spare opp egenkapital. 

Bankenes stramme utlånspraksis medfører til stor etterspørsel etter startlån ved en boligetablering. 
Startlån utgjør for det meste fullfinansiering. 
I prosjektet fra «leie til eie» er startlånet et sentralt virkemiddel. 
Det jobbes kontinuerlig med «tilpasning av bolig – boligrådgivning». Et tett samarbeid på tvers av 
etatene ved kommunens ergoterapeuter, boligkonsulent, Nav hjelpemiddelsentral og Husbanken. 
 
Dagens totale låneportefølje er på ca.  kr. 88 200 000,-   som utgjør 239 lån. Boligtilskuddene utgjør ca. 
kr. 3 404 000,- Fordelt på 24 tilskudd. 
Porteføljen inneholder også en del tidligere etableringslån. Startlån ble innført i januar 2003. Fauske 
kommune har ikke registrert noen tap på lånene siden startlån ble innført. 
Tapsrisikoen fordeles med 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet av kommunen, staten 
tar tapsrisikoen for de siste 75 prosentene. 
  
Saksbehandlers vurdering: 
Med bakgrunn i Husbankens forskrift, kommunens retningslinjer, de nasjonale føringer, basert på 
søkermassen og på erfaringer vil det fortsatt bli stor etterspørsel etter startlån. Ser en på prisene i 
markedet og at startlån utgjør en fullfinansiering er det behov for et større låneopptak fremover. Vi 



anser ut fra en totalvurdering at det er behov for opptak av kroner 
30 000 000. Startlån er selvfinansierende og har ingen innvirkning på kommunens driftsbudsjett. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
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089/18 Formannskap 30.10.2018 

 
 
Overdragelse av gnr/bnr. 56/15 og 28 - fra Fauske kommune til Vera Solbakk - 
Esso tomta, Valnesfjord. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Fauske kommune overføre gnr. 56, bnr. 28 omgående til Vera Elisabeth Helen Solbakk. 
2. Fauske kommune overfører gnr. 56, bnr. 15 til Vera Elisabeth Helen Solbakk når sameiet er 

oppløst. 
3. Kostnaden med overførsel belastes prosjektet 

 
 
 

 
Vedlegg: 
16.10.2018 Kjøpekontrakt 1393893 

16.10.2018 Kartblad nr. og 2 1393894 

05.10.2018 Overdragelse av gbnr 56/15 og gbnr 56/28 - fra Fauske kommune til Vera 
Solbakk - Esso tomta - Valnesfjord. 

1393008 

 
Sammendrag: 
Sluttføring av eiendomsoverdragelse av ‘’gamle Esso tomta’’ til Vera Solbakk fra Fauske kommune. 
Historien er makebytte i forbindelse med etablering av ny skole i Valnesfjord. Fauske kommune skal 
kjøpe gnr/bnr 56/55 og 56 i tilknytning til skolen mot at Vera Solbakk får kjøpe gml. Esso-stasjonen i sin 
helhet med eksisterende bygning.  
Partene ønsker nå at dette ryddes opp i eiendomsforholdene. 
 
Saksopplysninger: 
Esso tomta besto av 5 stk parseller. Ved overførsel av gamle Esso tomta til Vera Solbakk kom kun 1 av 5 
parseller med i salget fra Fauske kommune, dermed står det igjen 4 parseller som det nå må ryddes opp 
i. Overført parsell til Vera Solbakk er gnr/bnr. 56/22. 
 
Gnr/bnr 56/26, 28 og 30 er sammenslått med gnr.56, bnr. 28 (se kartblad nr. 1) som bestående, det 
betyr at det nå er 2 bnr. som skal overføres, se kartblad nr. 2. Det som gjenstår til overførsel er gnr/bnr 
56/ 15 og 28.  
 
Gnr/bnr. 56/15 har Fauske kommune 1/6 eierandel i. Kommuneadv. jobber i dag med å få full eierandel 
av denne parsell til Fauske kommune. Kommuneadv velger å ta saken frem til tingretten for å få sameiet 
oppløst dette iht avtale med Evald Solbakken. Pr. dato ligger saken hos tingretten.  
Overførsel kan skje når sameiet er oppløst og at kommunene har full eierandel av nevnte parsell.  
 



Gnr./bnr. 56/28 kan overføres alt i dag. 56/15 må oppløses som beskrevet ovenfor, før den overføres til 
Vera Solbakk.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dette skulle ha vært gjort når gnr/bnr 56/22 ble overført 20.05.16 
I kommunestyre saknr. 081/16 ble kun gnr/56, bnr. 22 vedtatt solgt, men matrikkelkartet viste en enhet 
med 3 bruksnr. på samme areal.  
Evt mer kostnader i forbindelse med overføring av eiendommene belastes prosjektet. I salget av gnr 56, 
bnr. 22 er hele salgssummen på kr. 850.000,- for ‘’esso tomta’’ tatt med. Her er vi usikker på hva 
Tinglysninga kan akseptere på restarealet.  
Fauske kommune overføre gnr. 56, bnr. 28 omgående. Gnr. 56, bnr. 15 overføres når sameiet er oppløst.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



KJØPEKONTRAKT

Kjøper: Fauske kommune, v/ordføreren, Rådhuset, 8200 Fauske

Selger:  Vera Elisabeth Helen Solbakk,

Løkås 4, 8215 Valnesfjord

l. Gjenstand for overdragelse og forutsetning for  kjøp

F auske kommune har vurdert å foreta grunnerverv til ny skole i Valnesfjord for

gnr. 56 bnr. 55 og 56 i Fauske kommune  i  sin helhet med påstående bebyggelse.

Overdragelsen vil omfatte grunneiendom og bebyggelse med alle nagelfaste

innretninger og alle rettigheter 0g forpliktelser som er knyttet til eiendommen.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har stilt som betingelse for salg av gnr. 56 bnr. 55

og 56 at hun kan få kjøpe gnr. 56. bnr. 22 til  takst.  Overdragelsen vil omfatte
grunneiendom og bebyggelse med alle nagelfaste innretninger og alle rettigheter

og forpliktelser som er knyttet til eiendommen.

Fauske kommune forplikter seg til etter overdragelse å skille ut 1076
kvadratmeter til LNFR—område til Vera Elisabeth Helen Solbakk. Det blir

tinglyst veirett til LNFR—området, jf. vedlagte plankart.

Kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr. 56, bnr. 22 forutsetter Fauske

kommunestyrets sitt samtykke.

Fauske kommune forplikter seg samtidig ti] å legge til rette for at inntil 1487
kvadratmeter overdras til oppføring av et menighetshus til Valnesfjord kirke,

dersom Fauske kirkelige fellesråd ønsker det, jf. vedlagte kartskisse. Fauske

kirkelige fellesråd og F auske kommune avtaler pris for kjøpet. Fauske kirkelige

fellesråd bærer selv omkostningene med en utskillelse og tinglysning av
eiendommen.

Fauske kommune og Vera Elisabeth Helen Solbakk er kjent med gnr. 56 bnr. 55

og 56 og gnr. 56 bnr. 22 er forurenset, jf. vedlagte miljøtekniske
grunnundersøkelser fra Norconsult. Begge parter fraskriver seg derfor som

kjøpere å gjøre mangelskrav gjeldende knyttet til forurensing.



2.  Kjøpesum

Dersom  k'ø  'ennomfiares  er dot eni Yhet om fial  ende  k'ø  esummer:

For nr. 56 bnr. 55  D  56:
kr. 1 370 000 i henhold til takst fra takstmann Kenn C. Amtsen av 29. april

2015. Det er da  gjort  fradrag for kr. 10 000,00 for utskillelsen av 1076
kvadratmeter til LNFR-område til Vera Elisabeth Helen Solbakk, jf. vedlagte
plankart.

For nr. 56 bnr. 22:

kr. 850 000,00 i henhold til takst fra takstmann Kenn C. Amtsen av 20. mars

2015.

Fauske kommune overfører til, selgers bankkontonummer 4555 50 74909, kr.

520 000,00, innen 30. mai 2016.

3.  Overtakelse  og fraflytting

F auske kommune overtar gnr. 56 bnr. 55 og 56 og Vera Elisabeth Helen

Solbakk overtar gnr. 56 bnr. 22 1. april 2016 forutsatt kommunestyres samtykke.

Det forutsettes at leieforhold knyttet til gnr. 56 bnr. 55 og 56 er avviklet innen
30. mars 2016.

Vera Elisabeth Helen Solbakk vil bli gitt tilgang til å  kunne  benytte gnr. 56 bnr.
22, for å få flyttet verkstedsmateriell, fra 15. februar 2016 forutsatt

kommunestyrets samtykke.

Fauske kommune sørger for forsikring av gnr. 56 bnr. 22 og Vera Elisabeth

Helen Solbakk for forsikring av gnr. 56 bnr. 55 og 56 frem til overtakelse. Etl'er

overtakelse Vil Fauske kommune overta forsikring av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og

Vera Elisabeth Helen Solbakk overta forsikring av gnr. 56 bnr. 22.

Fauske kommune har ansvar for alle utlegg, skatter og avgifter knyttet til for

forsikring av gnr. 56 bnr. 22 frem til overtakelse. Vera Elisabeth Helen Solbakk
har ansvar for alle utlegg, skatter 0g avgifter knyttet til for forsikring av gnr. 56

bnr. 55 og 56 frem til overtakelse.

Vera Elisabeth Helen Solbakk godtar utkastelse av gnr. 56 bnr. 55 og 56 uten
søksmål og dom dersom fraflytningen ikke skjer innen avtalt tid, jfr.
tvangsfullbyrdelsesloven §13-2, 3. ledd.



4. Oppgjør

Kjøpesum for av gnr. 56 bnr. 55 og 56, med fradrag av kjøpesum for gnr. 56

bnr. 22, utbetales ved at Vera Elisabeth Helen Solbakk utsteder heftefritt skjøte

for gnr. 56 bnr. 55 og 56 som Fauske kommune besørger tinglyst. Fauske

kommune utsteder samtidig heftefritt skjøte for gnr. 56 bnr. 22 som Vera

Elisabeth Helen Solbakk besørger tinglyst.

Fauske kommune bærer selv omkostningene med tinglysning av gnr. 56 bnr. 55
og 56. Vera Elisabeth Helen Solbakk bærer selv omkostningene med tinglysning

av gnr. 56 bnr. 22.

Vera Elisabeth Helen Solbakk kan benytte nødvendig del av kjøpesummen til å

innfri eventuelle pengehefielser som hviler på gnr. 56 bnr. 55 og 56 for å oppnå
heftelsesfritt skjøte.

5. Heftelser m.v.

Vera Elisabeth Helen Solbakk forsikrer at det ikke foreligger andre heftelser enn
de som er tinglyst på gnr. 56 bnr. 55 og 56 ved underskrift av avtalen. Videre

forsikrer Vera Elisabeth Helen Solbakk at det ikke foreligger offentlig pålegg

som ikke er utført eller betalt.

Fauske kommune forsikrer at det ikke foreligger andre heftelser enn de som er
tinglyst på gnr. 56 bnr. 22 ved underskrift av avtalen. Videre forsikrer Fauske

kommune at det ikke foreligger offentlig pålegg som ikke er utført eller betalt.

6. Kostnader

Fauske komme dekker selgers utgifter til advokatbistand i saken som er fastsatt

inntil kil kr. 10 000,00 eks. mva. etter regning fra advokat Øyvind Eidnes.

Kontrakt i to eksemplarer, et til hver av partene.  _  )

Fauske 04. 5 Fan 1933/q 1.3/—j
(;(—E'- KO , ;

, fl'
Fausk e Vera Elis  h  Helen Solbakk
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID:  16/1  162

Arkiv sakID.: 16/240 Saksbehandler: Evald Solbakken

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

Sak nr.: 044/16 FORMANNSKAP Dato: 02.02.2016

081/16 KOMMUNESTYRE 11.02.2016

KJØP  AV  EIENDOM  GNR 56,BNR 55 OG 56  HOLMSTRØMGARASJEN  -  SALG  AV

KOMMUNENS EIENDOM  GNR 56,BNR 22  «BRANNSTASJONEN»

Vedlegg: 1. Takstdokument Trivsclsvegen 250, 8215 Valnesfjord  — GNR56, BNR
2. Takstdokument Gnr 56, BNR 55, BNR 56

3. Norconsult — miljøteknisk undersøkelse Holmstrømgarasjen GNR 56 BNR 55 og 56

4. Norconsult  — miljøteknisk undersøkelse GNR56, BNR 22

5 . Kjøpekontrakt dat. 4.12.15

Sammendrag:
Fauske kommune har vedtatt åbygge ny Valnesfjord skole. I den forbindelse er det nødvendig å

erverve areal til snu- og parkeringsplass. Vera Elisabeth Helen Solbakk er eier av gnr. 56 bnr. 55

og 56 i Fauske kommune, som er nødvendig areal for snu— og parkeringsplass. Arealet har vært

benyttet til næringsvirksomhet og utleie.

Saksopplysninger:

Fauske kommune har vedtatt å bygge ny Valnesfjord skole. I den forbindelse er det nødvendig, å

erverve areal til snu- 0g parkeringsplass.

Vera Elisabeth Helen Solbakk er eier av gnr. 56 bnr. 55 og 56  i  Fauske kommune, som er

nødvendig areal for snu— og parkeringsplass. Arealet har vært benyttet til næringsvirksomhet og

utleie.

F auske kommune har tatt kontakt med Vera Elisabeth Helen Solbakk og innledet forhandlinger

om frivillig grunnerverv.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har stilt som betingelse for salg av gnr. 56 bnr. 55 0g 56 at hun

kan få kjøpe gnr. 56. bnr. 22 til takst.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har også stilt som betingelse at Fauske kommune forplikter seg til

etter overdragelse å skille ut 1076 kvadratmeter Li] LNFR-område til Vera Elisabeth Helen

Solbakk.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har også bedt om at det legges til rette for at inntil 1487

kvadratmeter overdras ti] oppføring av et menighetshus til Valnesfjord kirke, dersom Fauske

kirkelige fellesråd ønsker det. Fauske kirkelige fellesråd og Fauske kommune avtaler pris for
kjøpet. Fauske kirkelige fellesråd bærer selv omkostningene med en utskillelse og tinglysning av

eiendommen.



Fauske kommune og Vera Elisabeth Helen Solbakk er også kjent med gnr. 56 bnr. 55 og 56 og

gnr. 56 bnr. 22 er forurenset. Begge parter har derfor fraskrevet seg derfor som kjøpere å gjøre

mangelskrav gjeldende knyttet til forurensing.

Det har vært avholdt takst på eiendommene.

For gnr. 56 bnr. 55 og 56 er taksert til kr. 1 350 000 i henhold til takst fra takstmann Kenn C.
Arntsen av 29. april 2015. Det er da gjort fradrag for kr. 10 000 for utskillelsen av 1076

kvadratmeter til LNFR-område til Vera Elisabeth Helen Solbakk. For gnr. 56 bnr. 22, er taksert

til kr. 850 000 i henhold til takst fra takstmann Kenn C. Arntsen av 20. mars 2015.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune har inngått avtale med Vera Elisabeth Helen Solbakk på de betingelser som

nevnt ovenfor, herunder dekning av salær til hennes advokat. Kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og

salg av gnr. 56, bnr. 22 forutsetter Fauske kommunestyrets sitt samtykke.

F auske kommune er ikke forpliktet til å akseptere de betingelse som Vera Elisabeth Helen

Solbakk har krevd for salg. Kommunen kan alternativt begjære ekspropriasjon, som kun omfatter

erverv av gnr. 56 bnr. 55 og 56. En slik prosess vil imidlertid ta tid. Den vil også kunne påføre

kommunen ytterligere omkostninger. Det er heller ikke grunn til å tro at Skjønnsretten vil komme

til et nevneverdige annet resultat hva angår verdifastsettelsen av gnr. 56 bnr. 55 og 56.

Rådmannen finner ut fra en helhetsvurdering å kunne aksepteres de betingelser som er krevd.

Vera Elisabeth Helen Solbakk har kjøpt gnr. 56. bnr. 22 til takst. Det er ikke grunn til å tro at et

salg av eiendommen vil føre til noen høyere kjøpesum. Den sikrer også at Vera Elisabeth Helen

Solbakk og hennes ektemann kan fortsette sin næringsvirksomhet i Valnesfjord. Likeså får

kommunen frigitt en bygning som ikke har vært benyttet på mange år.

Frigivelse av inntil 1487 kvadratmeter til oppføring av et menighetshus til Valnesfjord kirke bør

også kunne aksepteres. Frigivelsen vil kunne føre til økt aktivitet i Valnesfjord kirke. Det

presiseres også at et slikt kjøp forutsetter at Fauske kirkelige fellesråd og Fauske kommune

kommer til enighet om en avtalt pris for kjøp av arealet. Det er forutsatt at salget til Fauske

kirkelige fellesråd skjer til takst/markedspris.

En utskillelse av 1076 kvadratmeter av LNFR-område til Vera Elisabeth Helen Solbakk anses

også hensiktsmessig. Kommunen har ikke behov for dette arealet til snu— og parkeringsplass.

RÅDMANNENS FORSLAG  TIL  INNSTILLING:

1. Fauske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr. 56,

bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt

2. Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten



FOR—044/16 VEDTAK- 02.02.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING  TIL  KOMMUNESTYRET:
l. F auske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr.

56, bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt

2. Ordfører gis fullmakt til  å  signere kjøpekontrakten

KOM-081/16 VEDTAK- 11.02.2016

F ormannskapets innstilling ble enstemmi g vedtatt.

VEDTAK:

1. F auske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr.

56, bnr.  22, jf. vedlagte kjøpekontrakt.

2.  Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten.

Rett  utskrift  bekrefies

Berit Vestvann Johnsen

formannskapssekretær

Utskrift  sendes:

Ordfører

Prosjektleder skoleutbygging til videre forføyning
Økonomisjef



Svein  Ove  Hansen

Fra: Vera Solbakk <verasol1@online.no>

Sendt: 5. desember 2016 14:35

Til: Svein Ove  Hansen

Emne: Brannstasjonen

Vedlegg: IMG_2036.JPG; ATTOOOOl.c

[Side ft]



John  Steen  Holm  (H)
Roald Angell  (H)

Tore Benson

Cato  Helstram

Hilde  G.  Guldbnkko

Thomas Bmson

Ingrid  Holm Ellingsen

Bjørn Storli

Thomas Angell

Tarjei Ræder Breivoll

angelladvokafiirma

Vera Elisabeth og Odd Tore Solbakk
Løkås 4
8215 Valnesfjord

(H) Møteren  for  Høyesterett

www.angell—co.no

Dato: 29.03.2016 tb@angeIl—co.no

Vår ref: 11801 Telefon: 99 27 67 37

Deres ref: Telefon dir.: 99 27 67 37

Advokat: Thomas Benson Telefaks: 75 54 45 01

Valnesfjord brannstasjon.

Jeg viser til tidligere korrespondanse  i  saken vedrørende kjøp av Valnesfjord

brannstasjon. gnr. 56 bnr. 22.

Jeg forstår det slik at det har oppstått problemer knyttet til gnr. 56/15 hvor denne  i  dag

tilhører 6 avdøde personer.

Fauske kommune har bedt meg bistå dere dersom dere ønsker det i forhold til å rydde

opp i  dette forhofd.

Jeg ber derfor om at dere tar  kontakt  med meg over telefon dersom dere ønsker bistand

,  saken.

Med hil

Thomas Benson *

advokat
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/15262     
 Arkiv sakID.: 18/2733 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
090/18 Formannskap 30.10.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Søknad om fritak fra politisk verv - Gro Anita Olsen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv som 
kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd 
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige Fellesråd: 

· ……………. 
 

 
Vedlegg: 
26.09.2018 Fritak fra verv i Kirkelig Fellesråd 1391986 

15.10.2018 Oversikt over Fellesrådet 2015-2019 1393626 
 
Sammendrag: 
Gro Anita Olsen har søkt om fritak fra sitt verv som kommunens representant i Fauske Kirkelige 
Fellesråd. Søknaden er begrunnet i at hun har tiltrådt som diakoniarbeider i Fauske kirke. 
 
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. 
 
Kirkevergen har følgende uttalelse i saken: 

Regelen er ikke lovhjemlet, men en gjennomarbeidet og stadfestet sedvane fundamentert i 
Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon. Med bakgrunn i to delt arbeidsgiverlinje de fleste fellesråds 
størrelse og sammensetning har KA en klar praksis og anbefaler aldri denne dobbeltrollen 
(Espenes adv. KA). Begrunnelsen er at du som ansatt, ikke bør være din egen arbeidsgiver, hvor du 
i tillegg til egen habilitet ofte kommer i situasjoner hvor du som ansatt, også blir arbeidsgiver for 
dine ledere og dine kollegaer.  

 
Rådmannen anbefaler at søknaden fra Gro Anita Olsen 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 
 



Fra: Gro-Anita Olsen <gro.anita.olsen@fauskekirken.no> 
Sendt: 24. september 2018 14:31 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fritak fra verv i Kirkelig Fellesråd 
 
Med bakgrunn i at jeg har tiltrådt som diakoniarbeider i Fauske kirke, ber jeg om fritak fra mitt verv i 
Kirkelig Fellesråd.  
 

 
Vennlig hilsen 
 
Gro-Anita Olsen  
Diakoniarbeider  
Tlf 75604512 
gro.anita.olsen@fauskekirken.no 
 
Fauske kirkekontor 
Storgata 7 
8200 Fauske 
 
 

mailto:gro.anita.olsen@fauskekirken.no


MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL MENIGHETENES FELLESRÅD FOR 

PERIODEN 2015 - 2019  

Som medlem til Menighetenes fellesråd for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

 Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske  (FL) 

 

Som varamedlem ble følgende valgt: 

1. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikvn. 9, 8211 Fauske  (V) 

2. Linda Salemonsen, Røsvikvn. 57, 8218 Fauske  (FL) 

 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/14096     
 Arkiv sakID.: 18/2706 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
118/18 Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018 
 Helse- og omsorgsutvalg  
 Oppvekst- og kulturutvalg  
091/18 Formannskap 30.10.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Møteplan 2019 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 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Vedlegg: 
20.09.2018 møteplan-19 1391700 

20.09.2018 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2019 - Versjon 2 1391701 
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2019, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til. I forhold til i fjor har vi tatt bort kommunestyremøtet i februar. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



i:\bvj\dokument\møteplan-19 Utskriftsdato: 17.10.18  

 

 

UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                                         MØTEPLAN 1. HALVÅR 2019 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre   28.  16. 13.  

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

29.  19.  7. 4.  

  Partssammensatt 

utvalg 

       

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

 19.   21.   

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 20.   22.   

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 21.   23.   

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet        

Emma Granholm //  Ungdomsrådet        

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

       

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget        

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                           MØTEPLAN 2. HALVÅR 2019 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre   3.** 7. 12.* 

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Valgstyre 

 11. 29. 26.*  

  Partssammensatt 

utvalg 

     

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

  15. 19.  

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

  16. 20.  

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

  17. 21.  

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet      

Emma Granholm // Ungdomsrådet      

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. Råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 
** - Konstituerende møte 



TIDSPLANLEGGER FOR ARRANGEMENT 2019   
  

PROSJEKT/ARRANGEMENT NAVN PÅ PROSJEKT ELLER ARRANGEMENT 

ASSISTENT FAUSKE  KOMMUNE 
 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 03.01, Vinterferie 04.-10.03, 

Påskeferie 15.-23.04, Elevfri 31.05, Siste skoledag 20.06, Skolestart 

19.08, Høstferie 09.-11.10, Elevfri 22.11, Siste skoledag før jul 20.12 

Fylkesting: 25.-27.02, 08.-10.04, 17.-19.06, 21.-24.10, 02.-05.12 

Valgdag: 09.09. Konstituerende kommunestyremøte: 03.10. 

  
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

SALTEN REGIONRÅD [Velg dato] [Velg dato] 

SKOLERUTA [Velg dato] [Velg dato] 

FYLKESTINGET [Velg dato] [Velg dato] 

FUN [Velg dato] [Velg dato] 

KOMMUNESTYRE [Velg dato] [Velg dato] 

FORMANNSKAP/KLAGENEMND/VALGSTYRE [Velg dato] [Velg dato] 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

HELSE- OG OMSORGSUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 

ELDRERÅD [Velg dato] [Velg dato] 

LVK [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 
 

 

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

M T O T F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

M T O T F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

       
 

M T O T F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

M T O T F L S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

M T O T F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

M T O T F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

M T O T F L S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

M T O T F L S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

M T O T F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

M T O T F L S 

 1 2 3 4 5 6 
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14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

M T O T F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

M T O T F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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