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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: 
Rådmannen orienterer om status i økonomien. 
 
Det vil bli ettersendt sak ang. finansiering Familiens hus. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2019 
Sak nr. Sakstittel  
001/19 Godkjenning av møtebok  
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003/19 Statusrapport – Ny E6 – Ny By  
004/19 Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord  
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006/19 Rassikring Bursiveien, Sulitjelma  
007/19 Søknad om utbetaling fra kommunens forskutteringsfond for 

spillemidler 
 

008/19 Sentralt lønnsoppgjør 2019  
009/19 Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - Valnesfjord  
010/19 Revidering av delegeringsreglement  
011/19 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2018  
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Sak nr.   Dato 
001/19 Formannskap 29.01.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
27.11.2018 Protokoll - Formannskap - 27.11.2018 1398049 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 27.11.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 7/2018 Til kl. 11:05 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 
Inger-Lise Evenstrøm 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Orientering fra Statskog SF Salten angående Sulitjelma/Daja v/regionsjef Salten Jan Nilsen - 
Presentasjonen ligger under informasjon på Møteportalen. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 27.11.18 
 
 
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  
093/18 Godkjenning av møtebok  

094/18 Referatsaker i perioden  

095/18 Betalingsregulativ 2019  

096/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022  

097/18 Nytt kulturhus Fauske kommune - entrepriseform  

098/18 Erverv av boretter i Helsetunet Borettslag  

099/18 Vedrørende kostnader knyttet til drift av nødnett  

100/18 T L Fjellsprengning AS - Søknad om kjøp av industritomt på 
Søbbesva 

 

101/18 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 
- Rema 1000 Krokdalsmyra 

 

102/18 Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 
2019 

 

103/18 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  
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093/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2018 godkjennes. 

 
Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 093/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2018 godkjennes. 

 
 
 
094/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 094/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
095/18: Betalingsregulativ 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 20.11.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 22.11.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 26.11.2018 
Innstilling til formannskapet: 
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Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 20.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 123/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 037/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 028/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 1FRP, 2H, 1SV) mot 1 (1R) 
stemme. 

 
FOR- 095/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
 
 
096/18: Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de reelle inntektene. 

Situasjonen er nå kritisk med en drift i betydelig underbalanse både i 2017 og 2018. 
Meget høy lånegjeld forsterker behovet for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i 
kommende økonomiplanperiode.  

 
b. Rådmannen foreslår en dreining med fokus på en fremtidsrettet helse- og 

omsorgssektor, gjennom omstrukturering av institusjon og hjemmetjeneste. 

 
c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov å redusere utgiftene i 

skole betydelig, for på sikt å overføre ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses 
det på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 
barnehagebygg med uteområder. 

 
2. Økonomiplan 2019–2022 

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

 
3. Budsjett 2019 

a. Budsjett 2019 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 

 
b. Budsjettrammer for 2019 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

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

 
c. Investeringsplanen 2019 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 

 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 

 
e. For skatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 2 og § 3 første 
ledd, bokstav a. 

i. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, jf. eskl. § 13. Satsene 
differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og 
fritidseiendommer settes til 3 promille, jf. eskl. § 12, bokstav a.  

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 11 annet ledd settes til kr 100 000,– 
for hver boenhet. 

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

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

v. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første 
termin er 31. mars og andre termin er 30. september. 
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vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014, jf. 
eskl. § 10. 

vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller 
kontorjustering, jf. eskl. § 8 A-4. 

 
f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse 
for stortingsrepresentant. 

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

 
g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 206 938 mill. kr. Dette fordeler 

seg på 139 938 mill. kr til ordinære investeringer og 67 mill. kr til VA-investeringer. 
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og 
økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik: 
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Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 1FRP, 2H, 1SV) mot 1 (1R) 
stemme. 
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FOR- 096/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de reelle inntektene. 
Situasjonen er nå kritisk med en drift i betydelig underbalanse både i 2017 og 2018. 
Meget høy lånegjeld forsterker behovet for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i 
kommende økonomiplanperiode.  

 
b. Rådmannen foreslår en dreining med fokus på en fremtidsrettet helse- og 

omsorgssektor, gjennom omstrukturering av institusjon og hjemmetjeneste. 

 
c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov å redusere utgiftene i 

skole betydelig, for på sikt å overføre ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses 
det på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 
barnehagebygg med uteområder. 

 
2. Økonomiplan 2019–2022 

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

 
3. Budsjett 2019 

a. Budsjett 2019 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 

 
b. Budsjettrammer for 2019 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

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

 
c. Investeringsplanen 2019 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 

 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 

 
e. For skatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 2 og § 3 første 
ledd, bokstav a. Kommunen skriver i tillegg ut skatt på næringsdelen (bygning og 
grunn) i tidligere skattelagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. § 3 og 4). 
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 
2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

i. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, jf. eskl. § 13. Satsene 
differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og 
fritidseiendommer settes til 3 promille, jf. eskl. § 12, bokstav a. 
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget settes til 7 promille. 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 11 annet ledd settes til kr 100 000,– 
for hver boenhet. 

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

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

v. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første 
termin er 31. mars og andre termin er 30. september. 

vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014, jf. 
eskl. § 10. 

vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller 
kontorjustering, jf. eskl. § 8 A-4. 

 
f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse 
for stortingsrepresentant. 

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

 
g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 206 938 mill. kr. Dette fordeler 

seg på 139 938 mill. kr til ordinære investeringer og 67 mill. kr til VA-investeringer. 
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og 
økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik: 
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097/18: Nytt kulturhus Fauske kommune - entrepriseform 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet gir Rådmannen i oppdrag å gjennomføre prosjekt «Nytt kulturhus» som 
en NS 8407 Totalentreprise. 
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Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 1FRP, 2H, 1SV) mot 1 (1R) 
stemme. 

 
FOR- 097/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet gir Rådmannen i oppdrag å gjennomføre prosjekt «Nytt kulturhus» som 
en NS 8407 Totalentreprise. 

 
 
 
098/18: Erverv av boretter i Helsetunet Borettslag 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 26.11.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved 
ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. 
Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000. 
Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med 
respekt overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med 
borettslagets styre. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved 
ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. 
Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Ole Tobias Orvin (SV) fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med respekt 
overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med borettslagets 
styre. 

Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 031/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved 
ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. 
Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000. 
Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med 
respekt overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med 
borettslagets styre. 

 
Formannskap 27.11.2018: 
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Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 098/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved 
ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. 
Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000. 
Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med 
respekt overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med 
borettslagets styre. 

 
 
 
099/18: Vedrørende kostnader knyttet til drift av nødnett 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Fauske kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig 

eller korrekt. Kostandene for kommunene er betydelig og kostnadene er ute av kontroll. 
2. Fauske kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og 

bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk 
av Nødnett. 

3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til 
kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes. 

4. Fauske kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune v/ordfører 
bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter. 

5. Fauske kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet.  

 
 
Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 099/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig 

eller korrekt. Kostandene for kommunene er betydelig og kostnadene er ute av kontroll. 
2. Fauske kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og 

bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk 
av Nødnett. 

3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til 
kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes. 

4. Fauske kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune v/ordfører 
bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter. 

5. Fauske kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet.  
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100/18: T L Fjellsprengning AS - Søknad om kjøp av industritomt på Søbbesva 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

TL Fjellspregning AS innvilges erverv av ca 2800 m2 areal på Søbbesva industriområde. 
Arealet skilles ut fra Fauskes kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11. 
 
Pris for ervervet settes til kr. 87.60 pr. m2 iht vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert til 
ervervsdato. 
 
 

 
Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer jfr. 
forutsetningene i kommunestyrevedtak i sak 43/18. 

Rådmannens endrende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 100/18 Vedtak: 
Vedtak: 

TL Fjellspregning AS innvilges erverv av ca 2800 m2 areal på Søbbesva industriområde. 
Arealet skilles ut fra Fauskes kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11. 
 
Pris for ervervet settes til kr. 87.60 pr. m2 iht vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert til 
ervervsdato. 
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer jfr. 
forutsetningene i kommunestyrevedtak i sak 43/18. 

 
 
 
101/18: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 - Rema 1000 
Krokdalsmyra 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad fra Rema 1000 Krokdalsmyra om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 
1 innvilges som følger: 
 

Bevillingshaver:          Ine-Cathrin Paulsen AS – Rema 1000 
Krokdalsmyra, org.nr: 921403348 

Salgslokaler:                    Terminalveien 7, 8208 Fauske  
Salgstid:                    I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 

Omfang:           Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 
volumprosent alkohol           
Styrer:           Ine-Cathrin Paulsen, har avlagt og bestått kunnskapsprøve i 
alkoholloven 
Stedfortreder:          Veronika Stunes Verbaan, har avlagt og bestått 
kunnskapsprøve i alkoholloven 
 
Bevillingsperioden er fra 27.11.2018 – 30.06.2020 
 

 



Side 15 
 

Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 101/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad fra Rema 1000 Krokdalsmyra om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 
1 innvilges som følger: 
 

Bevillingshaver:          Ine-Cathrin Paulsen AS – Rema 1000 
Krokdalsmyra, org.nr: 921403348 

Salgslokaler:                    Terminalveien 7, 8208 Fauske  
Salgstid:                    I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 

Omfang:           Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 
volumprosent alkohol           
Styrer:           Ine-Cathrin Paulsen, har avlagt og bestått kunnskapsprøve i 
alkoholloven 
Stedfortreder:          Veronika Stunes Verbaan, har avlagt og bestått 
kunnskapsprøve i alkoholloven 
 
Bevillingsperioden er fra 27.11.2018 – 30.06.2020 

 
 
 
102/18: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 26.11.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:  
 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:  
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Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 032/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:  
 

 
 
Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 102/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:  
 

 
 
 
 
103/18: Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 

 
Formannskap 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 103/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1159     
 Arkiv sakID.: 18/3458 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
002/19 Formannskap 29.01.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Vedrørende Saltenpendelen 
 
 
2, Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Myckland Henning <Henning.Myckland@nsb.no> 

Sendt: 26. november 2018 11:25 

Til: Berit Vestvann Johnsen 

Kopi: Post NSBKonsernet; 'Jernbanedirektoratet' 

(post@jernbanedirektoratet.no); postmottak@sd.dep.no; Nilsen Børge; 

Lyng Hilde; Schrader Sven-Jöran 

Emne: 18/94-15 - Vedrørende Saltenpendelen 

 

Vi viser til brev fra Fauske kommune 16.10.18 om innspill ang. Saltenpendelen.  

 

Saltenpendelen er en viktig del av togtilbudet på Nordlandsbanen. Samtidig har gods høy 

prioritet – Nordlandsbanens lengde legger godt til rette for jernbanefremføring av gods. 

Nordlandsbanen er imidlertid også preget av lange blokkstrekninger og avstander mellom 

kryssingsmuligheter. Det begrenser spillerommet i ruteplanleggingen.  

 

Saltenpendelen har i mange år hatt en god trafikkutvikling. Innenfor det mulighetsrom som 

er, prøver vi så langt vi kan å møte etterspørselen i markedet, både mht. frekvens og 

kapasitet. Det har gjennom mange år vært et ønske også fra vår side å få en tidligere avgang 

fra Bodø mot Fauske og Rognan, som beskrevet i Deres henvendelse. Dette har imidlertid 

alltid strandet på manglende kryssingskapasitet mellom Rognan og Bodø og som en følge av 

det, konflikt med det omtalte godstog 5791. 

 

I våre dialogmøter både med Nordland fylkeskommune og Salten regionråd er dette vårt 

felles ønske vel kjent. Daværende Jernbaneverket utredet i sin tid etablering / reetablering av 

tre korte krysningsspor mellom Rognan og Bodø. Disse ble imidlertid lagt på is og henvises 

nå til utbyggingen av det nye sikringssystemet ERTMS. Det bør være et minimumskrav at de 

nødvendige kryssingsspor inngår som en del av denne utbyggingen. Det vil gi full nytte av 

den økte fleksibiliteten ERTMS gir i forhold til dagens fremføring med signalflagg og manuell 

betjening. 

 

For øvrig er ingen ruteplaner «hugget i stein», selv om ledetidene er lange. Dette gjelder 

naturligvis også før innføringen av ERTMS og evt. tilhørende økt kryssingskapasitet. 

Jernbanereformen innebærer imidlertid at Jernbanedirektoratet nå er adressaten både for 

tilbudsendringer og forbedring av infrastrukturen.  

 

Hilsen 
 
Henning Myckland 
Rådgiver, Trafikk og Plan 
T: (+47) 938 45 603 
 
NSB 
Besøk: DA-bygget, 7. etg., Oslo S 
Adresse: Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo 
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten 

 



Fra: Berit Vestvann Johnsen [mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no]  
Sendt: 19. oktober 2018 13:12 
Til: Post NSBKonsernet <post@nsbkonsernet.no> 
Emne: 18/15336 Saltenpendelen 
 

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

 

Se vedlegg. 

 

mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no
mailto:post@nsbkonsernet.no


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den 

forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til to nye forskrifter. 

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. 

 

Forskrift om budsjett og regnskap 

Departementet foreslår en ny budsjett- og regnskapsforskrift. Denne vil erstatte tre av 

dagens forskrifter (budsjettforskriften, regnskapsforskriften og særbudsjettforskriften). 

 

Høringsuttalelser til budsjett- og regnskapsforskriften skal avgis digitalt her: 

www.regjeringen.no/id2622959 

 

Høringsfristen til budsjett- og regnskapsforskriften er 12. april 2019. 

 

Forskrift om medvirkningsordninger 

I tillegg foreslår departementet en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 

saksbehandling for rådene.  

 

Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til eldreråd, 

råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen eller 

fylkeskommunen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/5561-1 

Dato 

19. desember 2018 

 

 

http://www.regjeringen.no/id2622959


 

 

Side 2 
 

Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen her: 

www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad 

 

Høringsuttalelser til forskriften om medvirkningsordninger skal avgis digitalt her: : 

www.regjeringen.no/id2623250 

 

Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 

 

Flere høringer til våren 

Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter på høring. I januar er 

det planlagt at forskrift om kontrollutvalg og revisjon kommer på høring. Etter dette vil forskrift 

om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning og forskrift om KOSTRA 

sendes på høring i løpet av våren. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

http://www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad
http://www.regjeringen.no/id2623250


Fra: Aamodt Erland <Erland.Aamodt@kmd.dep.no> 
Sendt: onsdag 19. desember 2018 16.13 
Emne: 18/5561-1 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Vedlegg: Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny 
fors(900710)(1).pdf; Høringsnotat om medvirkning 
19.12(901322)(1).pdf; Høringsnotat budsjett og regnskap med forskrift 
(901200)(1).pdf 

 

Se vedlagte høringsnotater. Mottakere av denne høringen er høringsinstanser som er publisert 
på regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--ny-budsjett--og-

regnskapsforskrift/id2622959/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-forskrift-om-rad-for-eldre-for-personer-

med-funksjonsnedsettelse-og-for-ungdom/id2623250/ 

 

 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gZdX9-000GzN-5b&i=57e1b682&c=9m-EGhOFvSY7J0MmcJsj38HgmBcrJdAqBihMy7qtC3LEl_BQCxtzOwHqwXzLOjEVYefZ7HaxIRse0ZbgjMrJI47OCpVpxfGYNcyEsKC_cr3ZApmNcsGM5mXPfGSYbTOQcQEZo2jsKRSYnvIlNxugZZRWme_tSGClrAbbmkUIbM-Afl0At8lMA7cN8CZ-G-GIGiGcMduhB6cZ3Km-P4wg0dXe72FgovotFN2Ye7n6uGv39WPn2b-l0CqFwiEmRLAQ1tgbrHbc1M6-mjq-SjWcOXdjzoUNx0z4JOHo3j4cMzwdQOhV-xDJjOPRnic1a52N
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gZdX9-000GzN-5b&i=57e1b682&c=9m-EGhOFvSY7J0MmcJsj38HgmBcrJdAqBihMy7qtC3LEl_BQCxtzOwHqwXzLOjEVYefZ7HaxIRse0ZbgjMrJI47OCpVpxfGYNcyEsKC_cr3ZApmNcsGM5mXPfGSYbTOQcQEZo2jsKRSYnvIlNxugZZRWme_tSGClrAbbmkUIbM-Afl0At8lMA7cN8CZ-G-GIGiGcMduhB6cZ3Km-P4wg0dXe72FgovotFN2Ye7n6uGv39WPn2b-l0CqFwiEmRLAQ1tgbrHbc1M6-mjq-SjWcOXdjzoUNx0z4JOHo3j4cMzwdQOhV-xDJjOPRnic1a52N
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gZdX9-000GzN-5b&i=57e1b682&c=STgawHiUXzWjldjDgNzeFzf3PoeP-FQ0Cl8OHptqIwpf5WfEiv0xyNRVBNTLrDXR4W5fmo9yx85_IayIKgFggK6iSvBopR4O_JZRZHnWUcOgCvq6UO3NOwaP8HLH-R4-Y6fvfbcU_W42x3pGR374MA-xMFuv4QMVxqJ5kPlwXGTgEZmtjxBhenacG3Ai9yatLbVCRGzVXFPt0wpX6PpjhWyHQNw3e678W53q0iWaKnZscAFAqJxDgjHAIgrQIa7QwYlyCcy3_nvgCJB7Q02jW7nt6EeTKLyudcEbHK-HtcAgxM2FyklZhSxU2GbIxjM5TO0nmwNsM5BODeMM7vLA2QmU5JnKhQt-fsT9Q1YIXW_HdYGA1zDfL2gtqN8RIXks
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gZdX9-000GzN-5b&i=57e1b682&c=STgawHiUXzWjldjDgNzeFzf3PoeP-FQ0Cl8OHptqIwpf5WfEiv0xyNRVBNTLrDXR4W5fmo9yx85_IayIKgFggK6iSvBopR4O_JZRZHnWUcOgCvq6UO3NOwaP8HLH-R4-Y6fvfbcU_W42x3pGR374MA-xMFuv4QMVxqJ5kPlwXGTgEZmtjxBhenacG3Ai9yatLbVCRGzVXFPt0wpX6PpjhWyHQNw3e678W53q0iWaKnZscAFAqJxDgjHAIgrQIa7QwYlyCcy3_nvgCJB7Q02jW7nt6EeTKLyudcEbHK-HtcAgxM2FyklZhSxU2GbIxjM5TO0nmwNsM5BODeMM7vLA2QmU5JnKhQt-fsT9Q1YIXW_HdYGA1zDfL2gtqN8RIXks
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Høringsnotat med forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for 
eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

19. desember 2018 

Høringsfrist 1. april 2019 
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Innledning og bakgrunn 

Innledning 

I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en felles forskrift 

for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. 

Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 

fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først 

virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.  

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom 

 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 

inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 

valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
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Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 

kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 

kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 

fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse.  

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 

5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal 

være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for 

personer med funksjonsnedsettelse.  

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 

medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak 

tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.  

Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse 

om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt 

føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen. 

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og 

fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det 

følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe 

annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende 

kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende 

fylkeskommunale organer.  

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny 

kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for 

ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i 

høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for 

både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Bakgrunn  

Lokaldemokratiet i Norge er bygd opp rundt en representativ ordning. Innbyggerne velger 

sine lokale ledere, representanter eller folkevalgte som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for 

de oppgavene kommunen har. Dette betyr at innbyggernes representanter tar stilling til 

hvordan kommunens oppgaver skal prioriteres, hvordan tjenestetilbudet skal være og legger 

rammer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil 

skje i et samspill med innbyggerne. Innbyggernes medvirkning i kommunale 

beslutningsprosesser er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.  
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Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i folkevalgte 

organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og har da heller ikke 

muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke direkte i saker som behandles i 

kommunestyret. I og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte 

er underrepresentert i folkevalgte organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av 

saksgrunnlaget og debatten før kommunestyret fatter sine beslutninger. For å sikre at 

beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig at 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale seg. Lovfestede 

medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 

disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre opplyst. 

 

Uten en lovfestet plikt til medvirkning for disse gruppene, ville hver enkelt kommune selv 

avgjøre hvorvidt de ville opprettet medvirkningsordninger og hvordan disse ordningene 

eventuelt skulle utformes. Medvirkningsordningene kunne dermed vært mer tilpasset lokale 

forhold i kommunen – f.eks. avhengig av størrelsen på kommunen. Konsekvensen ville bli at 

medvirkningsordningene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ville 

variert fra kommune til kommune, og noen kommuner kunne også valgt ikke å opprette noen 

form for medvirkning.  

 

Stortinget har i og med vedtakelsen av ny kommunelov § 5-12 allerede tatt stilling til 

spørsmålet om valg av tiltak for å sikre medvirkning, og i loven er det plikt for kommuner og 

fylkeskommuner til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Stortinget har også tatt stilling til 

hvilken rolle medvirkningsorganene skal ha. Av ny kommunelov følger det at rådene er 

rådgivende organer for kommuner og fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet 

har myndighet til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 

Forskriften skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene kan utøve sin rolle som rådgivende 

organer. Det er samtidig viktig å unngå omfattende og unødvendig detaljregulering i forskrift 

som begrenser det lokale handlingsrommet. Medvirkningsorganene skal være rådgivende 

organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng med rollen til øvrige 

kommunale organer – f.eks. kommunestyret. Medvirkningsorganene kan dermed i forskrift 

ikke gis rettigheter eller oppgaver som går ut over deres lovfestede rolle og som er i strid 

med kommunelovens regulering av rollen til andre kommunale organer.   

 

Regelverket om medvirkning har til nå vært fragmentert i ulike lover og administrert av flere 

departementer. Det var bakgrunnen for at det ble foreslått en ny bestemmelse i 

kommuneloven om egne råd for disse gruppene med tilhørende forskrift. Ved å samle 

regelverket om medvirkning i kommuneloven, blir det ett ansvarlig departement, og dermed 

mer oversiktlig og brukervennlig for både innbyggerne og kommunene. 

 

Endringer i medvirkningsordningene har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par 

årene. Departementet sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse i gjeldende 

kommunelov - § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for forslaget var blant annet å sikre like regler og å 

gjøre det enklere for å kommunene og fylkeskommunene å forvalte medvirkningsordningene. 
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Høringen ble fulgt opp med lovproposisjon til Stortinget, Prop. 65 L (2016–2017), som ble 

behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, jf. Innst. 319 L (2016–2017). Stortinget 

vedtok lovendringene våren 2017, jf. lovvedtak 90 (2016–2017). Årsaken til at ny § 10 b i 

gjeldende kommunelov fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye 

kommuneloven hadde kommet langt da bestemmelsen ble vedtatt.  

I forslaget til ny kommunelov, ble § 10 b foreslått videreført i § 5-11, jf. Prop. 46 L 

(2017– 2018). I innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen var det flertall for at 

medvirkningsordningene skulle reguleres i ny kommunelov § 5-12 og at også ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom skulle være obligatorisk, jf. Innst. 369 L 

(2017– 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget da forslaget til ny kommunelov ble behandlet, jf. 

lovvedtak 81 (2017–2018).  

Departementet viser til bakgrunn, begrunnelse og kunnskapsgrunnlag om 

medvirkningsordningene som er omtalt i tidligere forarbeider, blant annet Prop. 65 L 

(2016– 2017). 

Gjeldende rett 

Innledning 

Det er bare to grupper, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, som gjennom 

lovfesting har egne representasjonsordninger i kommuner. De fleste kommunene har 

imidlertid vedtatt en rekke ordninger som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for 

å ivareta sine interesser.  

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger for barn og unge. I følge tall fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering hadde 

76 prosent av kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller 

ungdommens kommunestyre. 57 prosent av fylkene hadde barne- og/eller ungdomsråd og 

67 prosent hadde barn og unges fylkesting. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene og 

fylkeskommunene en av de to eller begge formene for representasjonsordning. 

Eldreråd  

Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten 

følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 

(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i 

saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de 

avgjørelser som fattes i kommunen.  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker 

som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Alle saksdokumenter skal 

legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Dersom det er tvil 

om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør forelegges eldrerådet. 

Eldrerådene har ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker av eget initiativ og kan 

foreslå at kommunestyret setter saker på dagsordenen. 

Antall medlemmer og oppnevnelse av medlemmene blir besluttet av kommunestyret eller 

fylkestinget, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til 

medlemmer i eldrerådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister 

i kommunen. Det er en forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges 
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varamedlemmer til rådet. Kommunen og fylkeskommunen kan vedta at det opprettes et felles 

råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. §§ 4a og 8a.  

Råd og annen medvirkning for personer med funksjonsnedsettelse 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. 

Kommunene 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 dem. Dette 

gjelder blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, 

tilgjengelighet og likeverdige tjenester. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning 

og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne får tilgang til nødvendige kommunale tjenester. Det vil kunne gjelde både 

lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behovene 

som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger for dem. 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike 

alternativer for organisering å velge mellom: 

- Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2) 

- Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3) 

- Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4) 

- Andre representasjonsordninger (§ 2). 

 

Ungdomsråd og annen ungdomsmedvirkning 

Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell 

medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært mindre aktive i 

lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. Fordi barn og unge under 18 år ikke har 

stemmerett, har de ikke samme mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med 

stemmerett. Det er få organisasjoner for barn som driver med medvirkning i 

samfunnsprosesser, de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter. Barn og unge har derfor 

ikke mange arenaer der samfunnsengasjement og medvirkning inngår. Mange kommuner og 

fylkeskommuner har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen medvirkning. En 

medvirkningsordning for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd, barn- og unges 

kommunestyre og ungdommens fylkesting.  

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 

myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og 

uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i 

skolene, som oftest med bistand av elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene 

delegert beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 

mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 

kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 

skal få.  
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Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 

Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.  

Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og tilleggsprotokoll om 
innbyggerdeltakelse 

Norge ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Charteret 

inneholder bestemmelser om lokalt selvstyre og om forholdet mellom nasjonale myndigheter 

og lokale myndigheter med sikte på å sikre lokalt selvstyre. Norge reserverte seg ikke mot 

noen av artiklene i charteret og er folkerettslig forpliktet av alle bestemmelsene. Charteret er 

ikke inkorporert som en del av norsk rett. Det innebærer at norsk rett vil gå foran dersom det 

skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret kan likevel ha en viss 

påvirkning på norsk rett som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar.  

Norge ratifiserte 16. desember 2009 også en tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse til 

charteret om lokalt selvstyre. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale 

myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet 

mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om 

medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt - ikke bare i valg - 

men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til 

innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av 

prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale 

myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at 

det regelverket vi har i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven til sammen 

oppfyller kravene i tilleggsprotokollen. 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2006 skal 

sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er 

nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, 

uten forskjellsbehandling. Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som angir 

hvordan menneskerettighetene skal forstås når det gjelder mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Konvensjonen bygger på en erkjennelse av at de andre FN-konvensjonene 

ikke har vært tilstrekkelige effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer 

personer med nedsatt funksjonsevne.  

Konvensjonspartene har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak, også gjennom lovgivning, for å 

virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen og bekjempe diskriminering av 

personer med nedsatt funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statene skal respektere den enkeltes rett 

til ikke å bli diskriminert, beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering fra 

andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling. Konvensjonen omfatter både sivile, 

politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk lov.  

FNs konvensjon om barnets rettigheter 

Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon om barnets 

rettigheter artikkel 12. 
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Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 

berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 

og modenhet. Denne retten gjelder også i rettssaker og forvaltningssaker. Bestemmelsen gir 

uttrykk for et generelt prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere og konkretisere 

bestemmelsen på de forskjellige saksområder. 

Barnekonvensjonen, har vært gjeldende som norsk lov siden 2003. FNs barnekomité har 

anbefalt norske myndigheter å styrke barn og unges muligheter til deltakelse samt sikre at 

deres synspunkter blir tillagt vekt.  

Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - 
vurderinger og forslag fra departementet 

Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny kommunelov 

Stortinget har vedtatt at regulering av råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom eller annet medvirkningsorgan skal følge av ny kommunelov § 5-12 med tilhørende 

forskrift. De gjeldende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, oppheves fra det tidspunktet ny kommunelov og ny forskrift om 

medvirkning trer i kraft. 

Ny kommunelov § 5-12 fastslår at det er kommunestyret og fylkestinget som selv velger et 

eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 

medvirkningsorgan for ungdom. Rådene og medvirkningsorgan skal være et rådgivende 

organ for kommunen eller fylkeskommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder 

henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Loven fastslår også at for 

eldreråd skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Loven regulerer også 

at for ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er valgperioden på inntil to år 

og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

I samme bestemmelse slås det fast at departementet kan gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene og annet medvirkningsorgan for ungdom. I 

forarbeidene til ny kommunelov er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene i all 

hovedsak videreføres med noen endringer.  

Det følger av  ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er omfattet av definisjonen 

andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene 

som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale organer. Dette 

innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer, også 

gjelder for medvirkningsordningene. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 7 

om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.  

Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 

personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 

organ etter § 5-2. Siden medlemmene til medvirkningsorganene skal velges av 

kommunestyret eller fylkestinget, betyr dette at medlemmene inngår i definisjonen av 

folkevalgte etter § 5-1. Bestemmelsene i den nye kommuneloven som gjelder for folkevalgte 

vil dermed også gjelde for medlemmene i medvirkningsorganene. Noen av de mest sentrale 

bestemmelsene er i kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 
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Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt som mulig 

De tre medvirkningsordningene er rådgivende organer innen ulike saksområder. Målet med 

medvirkningsordningene er imidlertid det samme – å sikre medvirkning. Departementet 

foreslår at utgangspunktet er like regler for de tre medvirkningsordningene, med mindre det 

er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering. Lik utforming av 

bestemmelser om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene vil innebære at 

regelverket for de tre rådene blir mer oversiktlig. Dette vil kunne være en fordel for både 

medlemmer i rådene, kommuneadministrasjonen og politikerne i kommunen.  

Siden det i de to eksisterende særlovene for henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

nedsatt funksjonsevne, er noe ulik regulering, vil dette innebære at det foreslås enkelte 

endringer i den nye forskriften sammenliknet med gjeldende rett. For ungdomsråd foreslås i 

all hovedsak tilsvarende regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås 

like regler for de tre rådene, foreslår departementet at reglene gis i en felles forskrift. 

Klar ordlyd 

Den nye forskriften vil blant annet bli benyttet av medlemmer i rådene, i tillegg til 

lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen i samtlige kommuner. Siden dette er en forskrift 

som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn og tilknytning til lokalpolitikken, er 

det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene er klar.  

En klar ordlyd vil sikre at regelverket er brukervennlig ved at det er enkelt både å forstå og å 

bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger og usikkerhet om hva som er 

gjeldende rett. Departementet ber spesielt om høringsinnspill om hvorvidt ordlyden er 

tilstrekkelig klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres ytterligere.  

Veiledere 

En forutsetning for at regelverket for medvirkningsordningene skal fungere, er at det gis 

tilgjengelig og klar informasjon om regelverket. For gjeldende regulering er det utarbeidet 

ulike typer veiledningsmateriale. For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv. Det 

samme gjelder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder 

ungdomsråd er det også utarbeidet en del informasjonsmateriale, selv om denne 

medvirkningsordningen ikke har vært lovregulert tidligere.  

Departementet foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene, 

også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne vil f.eks. inneholde oversikt 

over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov og andre relevante lover, og 

i ny forskrift om medvirkning. Veilederne vil også inneholde praktisk informasjon om arbeidet 

i rådet og gode eksempler.  

Veilederne bør være tilgjengelig fra samme tidspunkt som den nye forskriften trer i kraft. I 

arbeidet med veilederne vil det være av stor betydning å få innspill fra personer som har 

praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.   

Målform  

Departementet har vurdert målformen for den nye forskriften. Både lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m er på nynorsk, mens ny 

kommunelov er på bokmål. For å sikre god sammenheng i regelverket mellom ny 
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kommunelov og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven, foreslår departementet at 

forskriften om medvirkning gis på bokmål. 

Tidlig involvering 

Departementet foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den 

kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet 

av saken. I gjeldende lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter skal 

legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende 

bestemmelse følger også av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 5. I 

rundskriv A-32/2007 til eldrerådsloven fremgår at det er viktig at kommunene legger frem 

sakene for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen "…der rådet har høve til å påverke 

sakene."  

Oppgaven til rådene er å være rådgivende organer for kommunen. Rådene har rett til å 

uttale seg om saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning 

at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar 

saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte oppgave som rådgivende organ for 

kommunen.  

Departementet foreslår at det i forskriften fastsettes at saker skal sendes rådene på et tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i 

saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv. 

Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår 

klart at saken skal legges frem på et tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det 

endelige vedtaket. Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker etter kommuneloven § 11-8. I 

de tilfellene kommunen er i tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.  

En rekke ulike typer saker skal forelegges rådene, eksempelvis kommuneplaner og budsjett. 

Det vil derfor være lite hensiktsmessig å foreslå en mer detaljert regulering i forskrift av når 

ulike sakstyper skal forelegges rådene. Den enkelte kommunen må vurdere saksgangen ut i 

fra type sak og på bakgrunn av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt at 

rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.  

Mulighet til møte- og talerett  

Spørsmålet om medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd skal få møte- og talerett har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. 

Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene i kommunestyret som i kraft av sitt 

verv har møte- og talerett i saker som kommunestyret behandler. Møte og taleretten står ikke 

direkte i ordlyden i gjeldende kommunelov, men det følger av kommunelovens § 40 nr. 1 og 

2 at medlemmene i kommunestyret har både en rett og en plikt til å møte og stemme. I den 

nye kommuneloven følger denne møte- og stemmeretten av § 8-1. Medvirkningsordningene 

kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde og anmode kommunestyret om å 

følge opp saken. Det er imidlertid opp til kommunestyret selv å avgjøre om de vil behandle 

saken.  

Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer 

som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og stemmerett i saker som kommunestyret 
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behandler. Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og 

talerett i kommunestyremøter.  

Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at departementet i 

forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i kommuneloven. Departementet 

foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om møte- og talerett.  

Valg av medlemmer til rådene  

Utgangspunktet er at valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene er regulert i den nye 

kommuneloven kapittel 7. Departementet har vurdert om det i tillegg er behov for 

særregulering av valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene i forskriften.  

På grunn av at medlemmer til rådene velges på bakgrunn av at de representerer henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom, antar departementet at det i de 

fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet i kommunestyret ved valg av medlemmer til 

rådene. Departementet er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig 

å gjennomføre valg av medlemmer til eldreråd eller råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, selv om det for disse to rådene etter gjeldende særlover kun har vært 

mulig å benytte avtalevalg.  

Siden avtalevalg er betinget av et enstemmig vedtak i kommunestyret, vil det være 

nødvendig med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg for de tilfeller hvor det ikke 

er enighet i kommunestyret. Forholdsvalg innebærer at partier eller grupper representert i 

kommunestyret leverer hver sin liste med kandidater. Medlemmer til rådene velges på 

bakgrunn av sin erfaring som henholdsvis eldre, person med funksjonsnedsettelse eller 

ungdom og ordningen med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn 

avtalevalg. Ved forholdsvalg til eldreråd, må listene til partiene utformes slik at det sikres at 

flertallet i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at 

medlemmene som velges har ulik bakgrunn. Forholdsvalg er trolig en mindre egnet måte å 

gjennomføre valg av medlemmer til rådene på, men det er likevel en mulig måte å 

gjennomføre valget på. Andre måter å gjennomføre valg på enn avtalevalg og forholdsvalg, 

f.eks. flertallsvalg som gjelder ved valg av leder og nestleder, er ikke egnet ved valg av flere 

medlemmer til rådene. Forholdsvalg vil dermed være det eneste aktuelle alternativet for de 

tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg. 

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for særregulering av 

valgordningen for valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene, utover de 

bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for valg til rådene.  

Nærmere om forslag om formål 

Departementet foreslår at formålet fremgår av forskriften § 1. Det foreslås at formålet med 

forskriften skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom i saker som gjelder dem. 

Med bred medvirkning menes at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter 

av saker. Med bred medvirkning vises det også til at de som velges som medlemmer til 

rådene bør ha ulike erfaringer. Eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for 

å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen. Det følger av loven at flertallet av 

medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at 
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rådet representerer personer med ulike funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet bør bestå av 

ungdom i forskjellige aldre, med ulik erfaring og utdannelse for å sikre at forskjellige 

ungdomsgrupper blir representert. 

Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle 

relevante saker hvor rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget 

initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige for enhver som ønsker å overvære 

møtene og rådets uttalelser skal være offentlige.  

Departementet foreslår at formålet angis på et overordnet nivå, og at formålet dermed ikke 

inneholder opplisting av eksempler på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden 

rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting av eksempler tolkes 

som en avgrensning. 

 Nærmere om forslag om oppgaver 

Departementet foreslår at bestemmelser om rådenes oppgaver følger av forskriften § 2. 

Rådene har som oppgave å være et rådgivende organ for kommunen, dette følger av ny 

kommunelov § 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende uttalelser i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom og kan også ta 

opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type 

saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus 

være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.  

Departementet foreslår at kommunestyret skal forelegge saker som gjelder eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom for rådene. Dette er en videreføring av tilsvarende 

bestemmelse som etter gjeldende rett følger av eldrerådsloven. Bestemmelsen er viktig for 

rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende organ og sikrer at rådet holdes 

oppdatert på relevante saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er 

det en forutsetning at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha 

mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer dette, 

dette er nærmere omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.  

Rådenes funksjon og rolle tilsier at de ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

Departementet foreslår derfor å videreføre dette prinsippet, som etter gjeldende rett følger av 

tolkningen av de to særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden i ny 

forskrift.  

Rådet for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er i § 5-12 gitt 

kompetanse til å gi rådgivende uttalelser. Utgangspunktet etter ny kommunelov er at 

kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer 

innenfor rammene av kommuneloven. Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes 

oppgave er å være rådgivende organer, vurderer departementet at § 5-12 dermed 

innskrenker muligheten til å delegere vedtakskompetanse til rådene etter § 5-3. Selv om 

dette allerede følger av tolkningen av den nye kommuneloven, foreslår departementet at det 

fremgår av ordlyden i forskriften at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse. 

Bakgrunnen er at utøvelse av myndighet er utenfor det mandatet rådene har fått som 

rådgivende organer. I en rekke kommuner er det eksempler på at kommunestyret har 

delegert vedtakskompetanse til rådene, slik at rådene for eksempel kan disponere og fordele 
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midler. Etter ny kommunelov vil dette være mulig ved at kommunestyret ber om rådenes 

vurdering i saken, før kommunestyret fatter vedtak om tildeling av midlene.  

Uttalelser fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen som avgjør saken. 

Kommunestyret er ikke forpliktet til å følge uttalelsene fra rådene, men rådenes uttalelse skal 

følge saken slik at dette er del av grunnlaget i saken som kommunestyret må vurdere før de 

tar sin avgjørelse. Rådets uttalelser er offentlige. 

Departementet foreslår en bestemmelse om at rådene hvert år skal utarbeide en årsmelding, 

tilsvarende bestemmelse om årsmelding følger etter gjeldende rett av de to særlovene. 

Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. Departementet vurderer at det ikke er 

behov for detaljert regulering av innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen vil f.eks. kunne 

inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av 

året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser. 

 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering 

Bestemmelser om sammensetning og organisering av rådene foreslås i § 3 i ny forskrift. Det 

er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget kan 

ikke delegeres. Valgreglene følger av ny kommunelov, dette er nærmere omtalt under punkt 

3.8 i dette høringsnotatet. 

Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre antallet medlemmer og 

varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. Departementet kan ikke se at det er 

behov for å regulere antallet medlemmer i forskriften. Det er derimot hensiktsmessig at det er 

lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre kommuner kan velge råd som består av færre 

medlemmer, mens større kommuner kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene. 

Kommunestyret bør innhente uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike rådene fastsettes.  

Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 

rådene. Tilsvarende regulering følger etter gjeldende rett av særloven for råd for personer 

med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere 

bestemmelser, f.eks. om rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før 

kommunestyret fastsetter mandat for rådene. 

Departementet foreslår at det er henholdsvis eldrerådet, råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet som selv velger sin leder og nestleder. Etter 

gjeldende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne er det kommunestyret som 

oppnevner leder og nestleder. Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis 

kompetanse til å utføre selv. Departementet viser til at dette har vært gjeldende rett for valg 

av leder og nestleder til eldreråd, og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av 

leder og nestleder skal reguleres annerledes for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet. Det følger av ny kommunelov 

hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og nestleder skal velges ved 

flertallsvalg. 

Departementet foreslår at organisasjoner for henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådene. 

Etter eldrerådsloven er det pensjonistforeninger som har rett til å fremme forslag om 

medlemmer til eldrerådet. Betegnelsen organisasjoner for eldre som foreslås i forskriften vil 

omfatte både pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre. 
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Departementet foreslår å videreføre at organisasjoner for personer med 

funksjonsnedsettelse skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at organisasjoner som representerer ungdom 

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet. Dette inkluderer også elevråd, 

fritidsklubber og ungdomshus m.v. Kommunen må kontakte organisasjonene slik at de 

mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget av 

medlemmer til rådene skal gjennomføres.  

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver er det nødvendig at rådene får tilstrekkelig 

sekretariatshjelp, dette følger etter gjeldende rett av de to særlovene om henholdsvis 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil kunne være behov for hjelp til 

for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av 

møtereferat og utsending av rådenes uttalelser. Departementet foreslår at rådene skal gis 

tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Departementet foreslår en videreføring av eldrerådslovens bestemmelse om at rådet har rett 

til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og 

vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i 

kommunens administrasjon sekretariatet skal plasseres, hvilke oppgaver sekretariatet skal 

ha og hvor stor stillingsprosent sekretariatet skal gis. Departementet foreslår ikke en 

detaljregulering av saksbehandlingsreglene for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom for 

kommunestyret. Saksbehandlingsreglene som kommunestyret vedtar, må være i tråd med 

kravene til saksbehandling som følger av relevant regelverk for rådet, herunder 

kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utgangspunktet er at det skal opprettes et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd for hver kommune. Kommuner kan velge å opprette 

kommunedelsutvalg og overføre oppgaver som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom til kommunedelsutvalgene. I disse tilfeller skal det 

opprettes råd for alle disse tre gruppene for hvert kommunedelsutvalg, i tillegg til et sentralt 

eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd for 

hele kommunen. Departementet foreslår tilsvarende reguleringen i forskrift som det som 

følger av eldrerådsloven om eldreråd i kommunedelsutvalg og sentralt eldreråd. 

Departementet er i tvil om det er nødvendig med krav om et sentralt råd for disse tre 

gruppene i de tilfeller kommuner velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg, og ber om 

høringsinnspill til dette.  

Etter eldrerådsloven har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk 

område i kommunen etter søknad til Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet 

vurderer at det ikke er behov for tilsvarende bestemmelse i ny forskrift fordi denne 

muligheten i svært liten grad har vært benyttet.  

 Mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Utgangspunktet er at hver kommune skal opprette separate råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner kan 

være vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til to separate råd. Det bør derfor være 

en unntaksregel for de tilfeller der det vanskelig lar seg gjøre. Etter gjeldende rett følger 

adgang til å opprette felles råd av særlovene om eldreråd og råd for personer med nedsett 

funksjonsevne. Ordlyden i lovene inneholder ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det 

står i rundskrivet til eldrerådsloven at dersom personer med funksjonsnedsettelse og eldre 
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"... ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles 

råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova." 

Departementet foreslår at muligheten for felles råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse følger av forskriften. Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd 

er kun mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Departementet vurderer at 

en forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner for eldre, 

organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og eksisterende råd finner at et felles 

råd kan sikre at begge gruppers interesser blir ivaretatt. Kommunestyret må sørge for at 

organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte 

råd for disse gruppene blir hørt, før kommunen avgjør om felles råd skal opprettes. 

Departementet foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften. I ordlyden foreslås 

også en presisering av at felles råd kan opprettes i de tilfeller det er vanskelig å få opprettet 

to separate råd. Kommunestyret må dermed i første omgang vurdere opprettelse av to 

separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å 

opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy, 

og forbeholdt de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer som kan påta 

seg et slikt verv.  

 Ikrafttredelsestidspunkt  

Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet 

vurderer at det er hensiktsmessig at forskriften om medvirkning trer i kraft i forbindelse med 

konstituerende møte i kommunestyret eller fylkestinget etter at kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2019 er gjennomført. Fra samme tidspunkt legger departementet opp til at 

de to eksisterende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, blir opphevet. Ikrafttredelsestidspunktet vil dermed kunne være noe 

ulikt for hver enkelt kommune, siden ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av tidspunktet for 

det konstituerende møtet i kommunen. 

Etter valget skal det gjennomføres et konstituerende møte i kommunestyret senest innen 

utgangen av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov § 7-1 at dersom ikke nye 

medlemmer blir valgt i det konstituerende møtet, kan funksjonstiden til de sittende 

medlemmene i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første 

årsskifte i den nye valgperioden. Siden departementet legger opp til at særlovene om 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse oppheves fra og med det 

konstituerende møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen av det 

konstituerende møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for 

overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye råd er valgt. 

Eventuelle overgangsbestemmelser vil bli vurdert og eventuelt foreslått i egen felles forskrift 

om overgangsbestemmelser.   

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet foreslår i all hovedsak at regelverket som etter gjeldende rett følger av 

særlovene om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, videreføres i 

forskriften. Departementet foreslår i all hovedsak tilsvarende regler for ungdomsråd. For 

kommuner og fylkeskommuner innebærer derfor ikke forslaget økonomiske eller 

administrative konsekvenser av betydning.  
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Ny kommunelov innebærer at kommuner og fylkeskommuner også får plikt til å ha 

ungdomsråd. De fleste kommuner og fylkeskommuner har allerede en form for 

medvirkningsordning for ungdom. Ifølge tall fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering, hadde 76 prosent av 

kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens 

kommunestyre. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene en av de to eller begge 

formene for medvirkningsordning. Tall fra databasen viser også at de fleste 

fylkeskommuner har medvirkningsordninger for ungdom, 57 prosent av fylkene har 

barne- og/eller ungdomsråd og 67 prosent har barn og unges fylkesting. I alt har 89 

prosent av fylkeskommunene en medvirkningsordning for ungdom i 2016.  

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 

samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

Videre vil en samling av regulering av de ulike medvirkningsordningene i kommuneloven 

med tilhørende forskrift bidra til en administrativ forenkling, også av ordningene kommunene 

og fylkeskommunene allerede er pålagt å ha. Departementets vurdering er derfor at forslaget 

ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for kommuner og 

fylkeskommuner. 

Regelverket om medvirkningsordningene vil være innenfor fagområdet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. For departementet blir dette en ny oppgave. Departementets 

nye fagoppgave gjelder medvirkningsordningene, mens det fremdeles er Helse- og 

omsorgsdepartementet som er fagdepartement for saker som gjelder eldre og Barne- og 

likestillingsdepartementet som er fagdepartementet for saker som gjelder barn og ungdom, 

og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Departementet vurderer at 

endringen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom endringen har økonomiske 

konsekvenser for departementet vil dette dekkes innenfor departementets egne rammer. 

Forslag til forskrift 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet XXXX med hjemmel i lov 22. juni 

2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 

 

§ 1 Formål  

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra  

a) eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem 

b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse i saker som angår dem 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i 

saker som angår dem.   

 

§ 2 Oppgaver  
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 Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.  

Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret og fylkestinget forelegge 

for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til 

å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.    

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig.  

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådene kan heller ikke 

få delegert vedtaksmyndighet. 

 Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3 Sammensetning og organisering  

 Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen av 

eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådene skal ha.  

 Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har 

rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et 

sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for dem.  

 Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse eller ungdom til kommunedelsutvalg, skal det være et eldreråd, et råd 

for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar kommunestyrets rettigheter 

og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg, skal det også 

velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et 

sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

 

§ 4 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

 Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.  

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 

etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, 

skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 
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§ 5 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 

kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 
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Om forslaget 

Innledning 

Departementet legger med dette frem forslag til ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (korttittel: budsjett- og 

regnskapsforskriften). Forslaget bygger på økonomibestemmelsene i den nye 

kommuneloven som Stortinget vedtok den 22. juni 2018. Loven er sanksjonert, men er ennå 

ikke trådt i kraft. Denne loven vil i dette høringsnotatet bli omtalt som kommuneloven (2018) 

eller den nye kommuneloven eller lignende.  

Forslaget til ny forskrift er hjemlet i den nye kommuneloven §§ 14-3, 14-4, 14-6, 14-8 og 14-

9. Departementet har her fått hjemmel til å gi forskrifter om blant annet hvilke oversikter som 

økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet skal inneholde, hvilke utgifter og inntekter 

som hører til i henholdsvis drifts- og investeringsdelen av årsbudsjettet mv., og om 

regnskapsføringen og regnskapsavslutningen. Departementet er også gitt enkelte hjemler til 

å fastsette forskriftsbestemmelser som gir unntak fra lovbestemmelser.   

Departementet foreslår én felles budsjett- og regnskapsforskrift, som erstatter dagens 

forskrifter. Følgende forskrifter erstattes: 

 forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), heretter 
omtalt som budsjettforskriften, 

 forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 
fylkeskommuner), heretter omtalt som regnskapsforskriften, og 

 forskrift 24.8.2006 nr. 10333 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 
kommunale og fylkeskommunale foretak, heretter omtalt som særbudsjettforskriften. 

Den nye budsjett- og regnskapsforskriften gir regler om både økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning. Forskriften skal gjelde for kommunene og fylkeskommunene, 

kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven (2018) kapittel 9, 

interkommunale politiske råd etter kommuneloven (2018) kapittel 18 og kommunale 

oppgavefellesskap etter kommuneloven (2018) kapittel 19, samt for lånefond etter 

kommuneloven (2018) § 14-14.  

Departementet foreslår at budsjett- og regnskapsforskriften skal gjelde fra og med budsjett- 

og regnskapsåret 2020. Dette bygger på at departementet legger opp til at 

økonomibestemmelsene i ny kommunelov kapittel 14 skal tre i kraft fra samme tidspunkt. 

Årsbudsjettet for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020-2023, som skal vedtas før 

utgangen av 2019, skal dermed utarbeides og vedtas i tråd med reglene i ny kommunelov og 

ny forskrift.  

For budsjett- og regnskapsåret 2019 innebærer departementets forslag at dagens lov (1992) 

og forskrifter gjelder. Det vil si at budsjettet og regnskapet for 2019 etter forslaget skal 

utarbeides og vedtas i tråd med gjeldende regler. 
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Generelt om innholdet i ny forskrift 

Forslaget til ny forskrift er delt inn tematisk, etter følgende kapitler: 

 Kapittel 1. Virkeområde 

 Kapittel 2. Skillet mellom drift og investering 

 Kapittel 3. Klassifisering og måling, regnskapsføring av pensjon mv. 

 Kapittel 4. Årsavslutningen 

 Kapittel 5. Oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen, årsbudsjettet og 
årsregnskapet 

 Kapittel 6. Oversendelse av økonomiplanen mv. til departementet 

 Kapittel 7. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale foretak 

 Kapittel 8. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale foretak som primært driver 
kommersiell virksomhet 

 Kapittel 9. Særlige regler for interkommunale politiske råd og kommunale 
oppgavefellesskap 

 Kapittel 10. Særlige regler for lånefond 

 Kapittel 11. Konsolidert årsregnskap 

 Kapittel 12. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Reglene i kapitlene 2 til 6 inneholder generelle regler som gjelder både for kommunekassen, 

kommunale foretak, interkommunale politiske råd, kommunale oppgavefellesskap og 

lånefond. 

Reglene i kapitlene 7 til 10 samt kapittel 11 kommer i tillegg til de generelle reglene i 

kapitlene 2 til 6, eller gir unntak fra en eller flere av de generelle reglene. 

Forslaget til ny forskrift bygger i stor grad på gjeldende regler, slik at en rekke regler blir 

videreført i ny forskrift. Samtidig foreslår departementet flere endringer og justeringer i 

reglene, sammenlignet med gjeldende rett, hvor bare de mest sentrale endringsforslagene 

blir omtalt i dette høringsnotatet. Departementet viser til merknadene til forskriften, som gir 

utdypende kommentarer og forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forslaget.  

Sentrale forslag 

Departementet vil spesielt gjøre høringsinstansene oppmerksomme på følgende forslag:  

Det tas inn enkelte nye regler som klargjør skillet mellom drift og investering. Det gis 

nærmere regler om føring av utbytte og uttak av kapital fra selskaper. Begrepet ikke-løpende 

inntekter oppheves. Adgangen til å føre bruk av driftsfond i investeringsregnskapet 

oppheves.  

Avskrivningsreglene endres. Det stilles krav om at avskrivningstiden for den enkelte eiendel 

skal fastsettes ut fra en konkret vurdering. Dagens sjablonmessige avskrivningstider blir i 

stedet gjort om til maksimale avskrivningstider. Det åpnes for dekomponering av større 

varige driftsmidler.  

Det gis mer utfyllende regler om årsavslutningen, hvor strykningsreglene i hovedsak 

videreføres. I tillegg stilles det krav om å dekke inn et merforbruk i driften med tilgjengelige 

midler på disposisjonsfond. Et eventuelt mindreforbruk i driften eller et udisponert beløp i 

investering skal settes av til frie fond, før regnskapet avsluttes. Det stilles også krav om å gi 

en oversikt som viser hvilke disposisjoner som er foretatt administrativt i henhold til reglene 

om årsavslutningen. 

Oppstillingsplanene bygger i stor grad på de obligatoriske oppstillingene i gjeldende 

forskrifter, men med flere justeringer. Brutto driftsresultat og netto driftsresultat videreføres 

som de eneste resultatbegrepene i økonomisk oversikt drift. Dagens budsjett- og 
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regnskapsskjema 2A videreføres ikke, men erstattes av en ny økonomisk oversikt for 

investeringene.  

Kravene til noteopplysninger blir gjennomgående regulert i forskriften. Deriblant blir det 

uttømmende slått fast hvilke noteopplysninger som alltid skal gis i årsregnskapet.  

Adgangen for kommunale foretak til følge regnskapsloven snevres inn til bare å gjelde for 

kommunale foretak som primært driver kommersiell virksomhet. Samtidig gis det adgang til å 

unnlate å ta med slike foretak i det konsoliderte årsregnskapet.  

Interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt 

og som har inntekter mindre enn 5 millioner kroner, fritas fra lovens plikt til å utarbeide eget 

årsbudsjett og årsregnskap.  

Forskriften gir nærmere regler om utarbeidelsen av det konsoliderte årsregnskapet. 

Struktur og oppbygning av ny forskrift 

Dagens budsjettforskrift, regnskapsforskrift og særbudsjettforskrift inneholder mange like 

bestemmelser. Også etter ny kommunelov vil budsjett- og regnskapsreglene i all hovedsak 

være de samme både for kommunekassen, kommunale foretak, interkommunale politiske 

råd og kommunale oppgavefellesskap. Med kommunekassen siktes det til de delene av 

kommunens virksomhet som ligger under kommunedirektørens ansvar. Dessuten vil reglene 

om økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet i stor grad måtte være like, for eksempel 

når det gjelder skillet mellom drift og investering og oppstillingsplanene. Departementet 

foreslår derfor å samle reglene om budsjett og regnskap mv. i én felles forskrift. Dette vil 

gjøre reglene enklere tilgjengelig og bidra til at omfanget av forskriftsregler blir redusert.  

Forslaget til ny forskrift er bygget opp med ny struktur og rekkefølge på flere av 

bestemmelsene, sammenlignet med gjeldende forskrifter. I forslaget ligger det også en rekke 

språklige endringer, sammenlignet med ordlyden i gjeldende forskrifter. 

Gjeldende budsjettforskrift og regnskapsforskrift inneholder i dag flere bestemmelser som 

primært gjentar bestemmelser i dagens lov. Departementet legger opp til å unngå denne 

typen dobbeltregulering i ny forskrift. Den nye forskriften inneholder derfor primært 

supplerende regler til bestemmelsene i ny kommunelov. Bestemmelser som gjentar ny lov er 

som hovedregel ikke tatt inn i forslaget til ny forskrift. Forskriften gjengir likevel lovtekst 

enkelte steder, der det er hensiktsmessig å sette reglene i en sammenheng som kan lette 

forståelsen av reglene. Eksempelvis gjelder det bestemmelser i forslaget §§ 2-4 og 2-8, som 

til dels gjentar bestemmelser i ny lov § 14-9.  

De kommunale regnskapsstandardene, som er fastsatt av Foreningen for god kommunal 

regnskapsskikk, inneholder i dag flere sentrale og grunnleggende bestemmelser som bør 

løftes opp og formaliseres i forskrift. Forslaget til ny forskrift inneholder derfor flere slike nye 

bestemmelser. Eksempelvis er det tatt inn regler om avdrag på lån og virkningen av endring 

av regnskapsprinsipp.  

Dagens forskrifter inneholder flere bestemmelser om forhold som det ikke er nødvendig å 

regulere. Eksempelvis gjelder dette kommunestyrets adgang til å fastsette nettobevilgninger 

og til å avsette midler for bruk i senere budsjettår, og kommunestyrets adgang til å gi et 

underordnet organ myndighet til å foreta en nærmere fordeling (spesifisering) av hvordan 

kommunestyrets bevilgninger skal benyttes. Denne typen bestemmelser som følger av 

regelverket forøvrig er ikke videreført, hverken i ny lov eller i forslaget til ny forskrift.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til ny budsjett- og regnskapsforskrift innebærer enkelte nye plikter og flere 

justeringer i eksisterende plikter, sammenlignet med gjeldende krav til utformingen av 

økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet. Hver for seg, men også samlet, innebærer 

endringene kun mindre eller små økonomiske og administrative konsekvenser.  

Konsekvensene vil være knyttet til de nødvendige tilpasningene som administrativt må 

gjennomføres, eksempelvis når det gjelder regnskapsføringen eller regnskapssystemet, og 

opplæring og veiledning mv. I dette ligger det også engangskostnader ved overgangen til 

nytt regelverk. Det er ikke mulig å anslå de konkrete merutgiftene, eller å tallfeste gevinstene 

ved den nye forskriften i form av bedre styringsinformasjon mv.   

Begrepsavklaringer 

Kommune benyttes i dette høringsnotatet som felles betegnelse for kommune og 

fylkeskommune. På samme måte omtales bare kommunale organer, selv om fremstillingen 

også gjelder for tilsvarende fylkeskommunale organer.  

I dagens kommunelov og forskrifter benyttes begrepene inntekter og innbetalinger og utgifter 

og utbetalinger. I tråd med ny kommunelov benyttes bare fellesbegrepene inntekter og 

utgifter i forslaget til ny budsjett- og regnskapsforskrift. Etter ny lov og forskrift skal begrepet 

inntekter forstås slik at det også omfatter innbetalinger slik dette er definert i gjeldende 

budsjettforskrift § 2 bokstav g. Begrepet utgifter omfatter også utbetalinger slik dette er 

definert i gjeldende budsjettforskrift § 2 bokstav h. Begrepsendringen er gjort for å forenkle 

forskriftsteksten, og skal ikke innebære materielle endringer i regnskapsføringen.  
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Skillet mellom drift og investering 

Generelt 

Forslaget til ny forskrift bygger på at økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet skal 

deles i en driftsdel og en investeringsdel, jf. ny lov §§ 14-4 fjerde ledd og 14-6 andre ledd. 

Utgifter til drift skal føres i driftsdelen av økonomiplanen, årsbudsjett og årsregnskapet, og 

driftsdelen skal bare finansieres av løpende inntekter, jf. ny lov § 14-9 første og andre ledd.  

Forslaget til ny forskrift kapittel 2 gir nærmere regler om hvilke utgifter og inntekter som hører 

til i henholdsvis drift og investering. Det ligger til grunn at skillet mellom drift og investering er 

det samme for både økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet.  

I hovedsak innebærer forslaget at det gjeldende skillet mellom drift og investering blir 

videreført. Utgifter til drift og løpende inntekter skal føres i driftsdelen, mens utgifter til 

investeringer i anleggsmidler, inntekter som er knyttet til investeringer og inntekter fra salg av 

anleggsmidler skal føres i investeringsdelen. Også bruk av lån, utlån og mottatte avdrag på 

utlån skal som i dag føres i investeringsdelen. Forslaget viderefører dessuten at avdrag på 

lån, og utbytte og uttak fra kapital fra selskaper, i enkelte tilfeller skal føres i 

investeringsdelen. 

Departementets vurdering er at det for enkelte bestemte utgifter og inntekter bør komme 

klarere fram av reglene om utgiften eller inntekten hører til i enten drift eller investering. 

Departementet foreslår derfor å presisere blant annet at avdrag på lån og utgifter til 

vedlikehold hører til i drift, mens utgifter til påkostninger på bygninger mv. hører til i 

investering. Forslaget inneholder ikke nærmere regler om skillet mellom vedlikehold og 

påkostning, det vil si utdypende regler om hvilke tiltak som må regnes som vedlikehold og 

hvilke tiltak som må regnes som påkostning. Dette skillet må fortsatt praktiseres i samsvar 

med god kommunal regnskapsskikk.  

Departementet foreslår også å forskriftsfeste at tilskudd til andre som hovedregel er drift og 

de unntakene fra dette som følger av kommuneloven (2018) § 14-9 første ledd. Dette for at 

forskriften skal gi en lett tilgjengelig oversikt over relevante bestemmelser. Departementet 

foreslår dessuten nærmere regler om føringen av inntekter fra utbytte eller unntak av kapital 

fra selskaper.  

I det følgende omtales forslagene til endringer i reglene om skillet mellom drift og investering. 

Ikke-løpende inntekter 

Departementet foreslår å ikke videreføre regelen i budsjettforskriften § 5 femte ledd nr. 3 og 

regnskapsforskriften § 3 tredje ledd nr. 3, om at investeringsdelen også skal omfatte øvrige 

inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. Etter Kommunal regnskapsstandard (KRS) 

nr. 4 punkt 4.3 skal en inntekt bare klassifiseres som ikke-løpende dersom inntekten er både 

uvanlig, uregelmessig og vesentlig. Bakgrunnen for forslaget er at begrepene uvanlig, 

uregelmessig og vesentlig kan være svært skjønnsmessige, slik at det kan være vanskelig å 

avgrense om en inntekt må regnes som ikke-løpende. I prinsippet kan det også hevdes at en 

rekke typer inntekter kan betegnes som både uvanlige, uregelmessige og vesentlige, selv 

om det ikke er usikkerhet om at inntekten tilhører driftsdelen også når den er av 

engangskarakter. Begrepet øvrige ikke-løpende inntekter bidrar således til tvil om hvilke 

inntekter som skal føres i drift og hvilke som ikke skal det. Departementet finner heller ikke 

mange konkrete eksempler på hvilke inntekter som eventuelt skal regnes som ikke-løpende, 

og slik sett framstår dette som en restkategori av inntekter. 
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Departementets vurdering er at forskriften ikke bør inneholde begrepet ikke-løpende inntekt, 

siden begrepet har et såpass uklart og usikkert innhold. I forslaget til ny forskrift er det 

således kun nærmere angitte inntekter som skal føres i investeringsdelen. Dette er inntekter 

som er knyttet til investeringer (øremerkete investeringstilskudd mv.) og inntekter fra salg av 

anleggsmidler, samt bruk av lån og mottatte avdrag på utlån. I tillegg skal også enkelte typer 

utdelinger fra selskaper føres i investeringsdelen, se nærmere omtale i punkt 2.6.  

Departementets forslag klargjør på denne måten hvilke inntekter som hører til i drift, og 

hvilke inntekter som ikke gjør det. Forslaget bidrar fortsatt til at kommunenes drift ikke 

finansieres ved bruk av formuesverdier. 

Bruk av driftsfond i investeringsbudsjettet og -regnskapet 

Departementet foreslår at det ikke lenger skal være adgang til å finansiere investeringsdelen 

med direkte bruk av driftsfond. Dette følger av oppstillingsplanene i forskriftsforslaget §§ 5-4 

og 5-5, hvor for eksempel bruk av disposisjonsfond ikke lenger er en mulig post i 

oppstillingen økonomisk oversikt investering. Forslaget innebærer at all finansiering av 

investeringsdelen med driftsmidler skal skje via overføringsposten fra drift til investering, 

både når finansieringskilden er bruk av disposisjonsfond og bundet driftsfond. 

Departementets forslag bygger på at dette kan bidra til at kommuneregnskapet blir enklere å 

lese, for eksempel på den måten at all bruk av driftsmidler til finansiering av investeringer vil 

framkomme av driftsregnskapet. Forslaget bidrar også til et enklere regelverk hvor all bruk av 

driftsmidler til investeringer, enten det er bruk av årets driftsinntekter eller driftsfond, blir 

gjenstand for de samme strykningsreglene og håndtert på samme måte ved 

regnskapsavslutningen, i situasjoner der driften viser et merforbruk og det er behov for 

redusere bruken av driftsmidler til investeringer. Dette er nærmere omtalt i punkt 4 om 

årsavslutningen.  

Utlån 

Forslaget til ny forskrift legger opp til at det ikke lenger skal være adgang til å føre utlån over 

driftsdelen i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet. Dette følger av forslaget til ny 

oppstillingsplan for økonomisk oversikt drift i § 5-4, hvor posten utlån ikke er videreført.  

Forslaget gjelder i praksis såkalte sosialutlån og næringsutlån. Slik forskriftsforslaget er 

utformet, vil også slike typer utlån måtte føres i investering, også når utlånene finansieres 

med midler som er overført fra drift, jf. punkt 2.3. Løsningen har utgangspunkt i de ordinære 

reglene for føring av utlån, hvor utlån føres i investering og balanseføres. Fra et rent 

regnskapsfaglig ståsted kan det være naturlig at alle utlån håndteres og presenteres i 

regnskapet på samme måte. Utlån som i realiteten er tilskudd, føres fortsatt i driftsdelen som 

tilskudd til andre. Slike tilskudd balanseføres da ikke som utlån. 

Løsningen i forskriftsforslaget er ikke ment å ha andre konsekvenser enn regnskapsmessige 

konsekvenser for kommunene. Løsningen er heller ikke ment å innebære negative 

konsekvenser for stønadsmottakere på sosialtjenesteområdet. Departementet ber imidlertid 

spesielt om høringsinstansenes syn på om det er hensiktsmessig å legge opp til at også 

sosiale utlån og næringsutlån skal føres i investering, deriblant om forslaget kan ha 

betydning for kommunenes valg av stønadsform innenfor rammen av sosialtjenesteloven § 

21, og om forslaget kan påvirke kommunens handlingsrom eller praksis for å omgjøre lån til 

bidrag når tjenestemottaker likevel ikke kan tilbakebetale lånet. 
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Tilskudd til andres investeringer 

I forslaget til ny forskrift er det tatt inn en bestemmelse om at tilskudd til andres investeringer 

i visse tilfeller kan føres i investeringsdelen. Bestemmelsen bygger på ny kommunelov, som 

etter § 14-16 første og andre ledd gir en viss adgang til å ta opp lån til å finansiere tilskudd til 

andres investering, og som etter § 14-19 første ledd åpner for å føre slike tilskudd i 

investeringsdelen.  

I forslaget til ny forskrift presiseres det at tilskudd til andres investeringer som kan 

lånefinansieres etter ny kommunelov § 14-16 første og andre ledd og kirkeloven § 15 sjette 

ledd, kan føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet hvis tilskuddet finansieres av inntekter her. Bestemmelsen innebærer 

at tilskudd til andre kan føres i investeringsdelen, både hvis det aktuelle tilskuddet skal 

finansieres av egne inntekter i investering og hvis det aktuelle tilskuddet skal finansieres av 

låneopptak.  

Utdelinger fra selskaper og salg av aksjer 

Utdelinger 

Departementet viser til at dagens forskrifter ikke inneholder særskilte regler om hvordan 

utdelinger fra selskaper skal inntektsføres. Inntektsføringen av utdelinger må i dag vurderes 

ut fra de generelle reglene om at løpende inntekter skal i drift og at ikke-løpende inntekter 

skal i investering, jf. blant annet dagens regnskapsforskrift § 3.  

Departementets vurdering er at det er behov for å klargjøre regelverket med mer spesifikke 

bestemmelser om hvordan utdelinger fra selskaper skal føres. Dette bygger på at midler som 

deles ut fra selskaper kan ha ulike kilder, og at enkelte typer utdelinger er av en slik karakter 

at de må føres i investering og ikke kan regnes som løpende inntekter i drift.  

Departementet foreslår i forskriften § 2-7 at utdelinger fra selskaper skal føres i drift når det 

er tale om utdeling av midler (resultater) som selskapet har tjent opp i kommunens eiertid. 

Dette bygger på at slike utdelinger anses som avkastning på kommunens investering. Andre 

typer utdelinger skal etter forslaget føres i investering. Dette er utdelinger av verdier som 

kommunen har betalt vederlag for ved investeringen i selskapet, og utdelinger av kapital som 

er skutt inn i selskapet. Forslaget svarer i hovedsak til det som Foreningen for god kommunal 

regnskapsskikk har lagt til grunn i sitt notat om utdeling fra aksjeselskaper (september 2012).  

Forslaget klargjør hvilke typer utdelinger som skal i drift og hvilke som skal i investering. 

Forslaget innebærer samtidig at det i de enkelte tilfellene må gjøres en nærmere vurdering 

av hva som er de utdelte midlenes egentlige opphav. Denne vurderingen kan i noen tilfeller 

være krevende, siden den selskapsrettslige formen på utdelingen ikke uten videre kan 

legges til grunn. For eksempel kan det ikke uten videre legges til grunn at en utdeling som er 

foretatt etter utbyttereglene i aksjeloven kapittel 8 alltid skal regnes som en inntekt som skal 

føres i drift. Forslaget ivaretar imidlertid at utdelinger fra selskaper håndteres i kommunens 

budsjetter og regnskaper ut fra om midlene reelt sett representerer avkastning eller 

utbetaling av investert kapital.  

Salg av aksjer 

Etter kommuneloven (2018) § 14-9 fjerde ledd skal en andel av inntektene fra aksjesalg 

regnes som løpende inntekter, forutsatt at kommuner har bestemmende innflytelse i 

selskapet. Departementets forslag til hvordan denne inntektsandelen skal beregnes, bygger 
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videre på beregningsreglene i gjeldende regnskapsforskrift § 3 fjerde ledd. Forslaget til 

beregningsreglene i ny forskrift § 2-8 er imidlertid omformulert med tanke på at disse reglene 

bør harmonere med reglene om inntektsføring av utbytte i § 2-7. 
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Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld i balansen 

Klassifisering og måling 

I hovedsak blir reglene i gjeldende regnskapsforskrift § 8 om klassifisering og måling av 

eiendeler og gjeld i balanseregnskapet videreført, jf. forslaget §§ 3-1 til 3-3.  

Avskrivninger 

Etter gjeldende regler skal avskrivningene av varige driftsmidler følge faste sjablonger (faste 

avskrivningstider), samtidig som det er anledning til å fastsette kortere avskrivningstider enn 

sjablongene, jf. regnskapsforskriften § 8 andre og tredje ledd.  

Departementets vurdering er at avskrivningstiden prinsipielt bør vurderes konkret for den 

enkelte eiendel. Som utgangspunkt vil dette gi riktigere avskrivningskostnader i regnskapet. 

Departementet foreslår derfor som ny regel i § 3-4 at anleggsmidler som har begrenset 

utnyttbar levetid, skal avskrives planmessig over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. 

Dette innebærer at avskrivningstiden skal fastsettes etter en konkret vurdering og ikke etter 

en fast sjablong. Avskrivningen av en eiendel skal være planmessig, men ikke nødvendigvis 

lineær.  

Departementet er samtidig opptatt av at avdragstiden på lån ikke blir for lang. Etter ny 

kommunelov er kravet til minimumsavdrag koblet til avskrivningene i regnskapet, jf. ny lov § 

14-18. Med lange regnskapsmessige avskrivningstider vil avdragstiden på lån bli tilsvarende 

lang. Departementet foreslår derfor at ny forskrift fastsetter maksimale avskrivningstider for 

ulike typer varige driftsmidler. De maksimale avskrivningstidene som foreslås tilsvarer 

dagens sjablonger, med enkelte justeringer. Departementet har ikke funnet sterke grunner til 

å gjøre større endringer i disse, men ber om innspill på om det er hensiktsmessig å gjøre 

flere justeringer her.  

Forslaget til nye avskrivningsregler gjelder kun for nye eiendeler. Eksisterende eiendeler 

avskrives etter allerede påbegynt avskrivningsplan. 

Dekomponering 

Departementet foreslår også at det åpnes for dekomponering av større varige driftsmidler, jf. 

forslaget § 3-4 fjerde ledd. Det vil si at eiendelen (typisk et bygg) deles i større komponenter, 

og at de ulike komponentene kan balanseføres og avskrives hver for seg ut fra levetiden på 

de enkelte komponentene. Bakgrunnen for forslaget er at dette kan gi riktigere 

avskrivningskostnader i regnskapet. Dekomponering kan også bidra til å forenkle 

praktiseringen av skillet mellom vedlikehold og påkostning, ved at utskifting av komponenter 

regnes som påkostning. Bruk av dekomponering vil være frivillig.  

Departementet foreslår ikke nærmere regler om hvordan dekomponeringen skal skje, og 

hvilke avskrivningstider som da skal gjelde. Dette må utvikles i tråd med god kommunal 

regnskapsskikk. Ved dekomponering foreslår imidlertid departementet at gjennomsnittlig 

avskrivningstid for de ulike delene av eiendelen, ikke skal være lengre enn den maksimale 

avskrivningsperioden som gjelder for eiendelen uten dekomponering. Dette skal bidra til 

likhet i kravet til minimumsavdraget, uavhengig av om eiendeler dekomponeres.  
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Årsavslutningen 

Generelt 

Departementets forslag til regler om årsavslutningen bygger som i dag på at alle frie midler i 

investeringsregnskapet skal regnes som felles finansiering av investeringsutgiftene. Frie 

midler i investeringsregnskapet skal ikke knyttes til enkeltprosjekter ved 

regnskapsavslutningen, selv om bestemte inntekter i årsbudsjettet på en annen måte kan 

være henført til enkeltprosjekter.  

Departementets forslag inneholder mer utfyllende og presiserende regler om 

regnskapsavslutningen. Mer utfyllende regler tydeliggjør trinnene i regnskapsavslutningen. 

Det presiseres for eksempel at overføring til investering skal reduseres, hvis dette må til for å 

unngå avsetninger av løpende inntekter på investeringsfond. 

Strykningsreglene 

Forslaget til regler for regnskapsavslutningen bygger videre på de såkalte strykningsreglene i 

gjeldende regnskapsforskrift § 9. I stor grad videreføres strykningsreglene, med enkelte 

justeringer, jf. forslaget §§ 4-1 og 4-3. I korte trekk innebærer strykningsreglene at 

budsjetterte avsetninger til eller bruk av (frie) fond ikke skal gjennomføres, hverken i 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet, hvis regnskapet viser at det likevel ikke er rom 

for eller behov for å gjennomføre slike disposisjoner. Heller ikke overføringer fra drift til 

investering skal gjennomføres, hvis dette bidrar til et merforbruk i driftsregnskapet. Dette 

innebærer at det skal prioriteres å redusere et merforbruk i driftsregnskapet, selv om dette 

kan skape et nytt finansieringsbehov for påløpte utgifter i investeringsregnskapet. 

Departementets forslag inneholder ikke uttømmende regler om i hvilken rekkefølge 

strykninger skal foretas. Der forskriften åpner for dette, bør rekkefølgen reguleres nærmere i 

et internt reglement, slik at dette blir gjenstand for politisk behandling. Blant annet er dette 

aktuelt hvis investeringsregnskapet viser et (foreløpig) udisponert beløp, og det dermed er 

spørsmål om hvilken finansieringskilde, eksempelvis bruk av lån eller bruk av ubundet 

investeringsfond, som skal reduseres først.  

Pliktig bruk eller avsetning til fond 

Kommunelovutvalget foreslo enkelte nye regler for avslutningen av driftsregnskapet, jf. NOU 

2016: 4 kapittel 19.6. Disse reglene kommer i tillegg til strykningsreglene. Blant annet foreslo 

utvalget at et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn mot en tilsvarende 

reduksjon av disposisjonsfondet, før regnskapet avsluttes. Utvalgets begrunnelse var blant 

annet at dette bidrar til at inndekning av merforbruk ikke skyves ut i tid, og til en forenkling av 

kommuneregnskapet.  

Kommunelovutvalgets forslag fikk bred støtte hos høringsinstansene under høringen av NOU 

2016: 4. Departementet har sluttet seg til utvalgets vurderinger og forslag, men mener 

imidlertid at denne typer regler bør reguleres i forskrift og ikke i lov, jf. Prop. 46 L (2017–

2018) kapittel 20.4.  

Utvalgets forslag til nye regler om avslutningen av driftsregnskapet er med enkelte 

justeringer innarbeidet i forslaget til ny budsjett- og regnskapsforskrift, jf. forslaget § 4-2. 

Forslaget innebærer at det i driftsregnskapet føres bruk av disposisjonsfond, så langt det er 

mulig for å redusere et opparbeidet merforbruk i driften, selv om slik bruk av fond ikke er 

budsjettert.  
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Departementet foreslår i tillegg at tilsvarende regler som utvalget foreslo for avslutningen av 

driftsregnskapet, til dels også skal gjelde for avslutningen av investeringsregnskapet, jf. 

forslaget § 4-4. Forslaget viderefører samtidig at et udekket beløp i investeringsregnskapet 

(etter styrkninger) skal framføres uten at det først skal reduseres mot tilgjengelige midler på 

investeringsfond. Dette for at reglene ikke skal gripe inn i mulighetene til å benytte 

lånefinansiering der det er aktuelt, eller i mulighetene til å beholde egenkapital som er 

nødvendig for å finansiere investeringer som ikke kan lånefinansieres.  

Videre skal det i driftsregnskapet føres avsetninger til disposisjonsfond dersom 

driftsregnskapet viser et mindreforbruk, selv om slike avsetninger til fond ikke er budsjettert. 

Departementet foreslår at en tilsvarende plikt til å avsette til ubundet investeringsfond, også 

skal gjelde hvis investeringsregnskapet viser et udisponert beløp.  

Departementets forslag innebærer at driftsregnskapet aldri skal avlegges med et 

mindreforbruk, og at investeringsregnskapet aldri skal avlegges med et udisponert beløp på 

bunnlinjen. Mindreforbruk og udisponert beløp vil således være begreper som kun opptrer i 

det foreløpige regnskapet, før årsavslutningsdisposisjonene er endelig gjennomført.  

Overføring fra drift til investering 

Etter gjeldende rett skal overføringer fra drift til investering strykes så langt det er nødvendig, 

hvis driftsregnskapet viser et merforbruk, jf. regnskapsforskriften § 9 første og andre ledd. 

Denne strykningsplikten gjelder kun for overføringer som er budsjettert og vedtatt av 

kommunestyret selv, jf. § 9 første ledd nr. 1. Overføringer fra drift til investering som er 

foretatt av et underordnet organ etter fullmakt er altså unntatt, og skal ikke strykes. Dette 

unntaket innebærer at investeringsutgifter som pådras av et underordnet organ med hjemmel 

i en driftsbevilgning er sikret finansiering med driftsinntekter, selv om driften samlet sett viser 

et merforbruk. Merforbruket i driften (tilsvarende den delen som ikke strykes) må da 

finansieres på annen måte.  

Departementet foreslår at dette unntaket ikke videreføres i ny forskrift, og at 

strykningsreglene skal være de samme for alle overføringer fra drift til investering, uavhengig 

av hvilket organ som har foretatt overføringen. Dette følger av forslaget § 4-1 andre ledd og 

tredje ledd bokstav a, hvor overføringer som er foretatt av et underordnet organ etter fullmakt 

ikke lenger blir unntatt fra strykningsplikten. Det vil si at også overføringer fra drift til 

investering som er foretatt av et underordnet organ skal strykes om nødvendig dersom 

driftsregnskapet viser et merforbruk. Følgelig vil det i situasjoner med merforbruk i driften 

kunne bli behov for å finne ny finansiering for investeringer som er foretatt av et underordnet 

organ innenfor en driftsbevilgning, tilsvarende det som gjelder for investeringsutgifter som er 

bestemt av kommunestyret selv. Dersom strykninger medfører et udekket beløp i 

investeringsregnskapet, innebærer forslaget at det er organet med budsjettmyndigheten som 

må avgjøre hvordan inndekningen skal skje.  

Forslaget om å ikke videreføre unntaket bygger på at reduksjon av merforbruk i 

driftsregnskapet skal prioriteres, selv om dette kan skape et nytt finansieringsbehov for 

påløpte utgifter i investeringsregnskapet. Departementets vurdering er at forslaget gir et 

enklere regelverk basert på felles prinsipper for hvilke disposisjoner som skal strykes ved 

regnskapsavslutningen. Departementet viser for øvrig til at også avsetninger til fond som er 

foretatt av et underordnet organ skal være gjenstand for eventuelle strykninger, både etter 

gjeldende rett og forslaget til ny forskrift.  
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Bruk av driftsfond i investeringsbudsjettet og -regnskapet 

Etter gjeldende rett kan bruk av disposisjonsfond føres direkte i investeringsbudsjettet og –

regnskapet, jf. oppstillingsplanene i vedleggene i gjeldende regnskapsforskrift. Det vil si at 

investeringene kan finansieres med frie driftsinntekter fra tidligere år, uten at dette går via 

posten for overføring fra drift til investering. Dagens forskrift inneholder ingen klare regler 

som begrenser denne adgangen, heller ikke dersom driftsregnskapet ved 

regnskapsavslutningen viser et merforbruk. Det vil si at i situasjoner med merforbruk i driften, 

vil muligheten til å finansiere investeringsregnskapet med frie driftsmidler avhenge av 

hvordan finansieringen er postert. Dersom driftsmidler benyttes til å finansiere årets 

investeringer via overføringsposten, kan finansieringen bli utsatt for strykninger. Dersom 

tidligere års driftsinntekter benyttes til å finansieres årets investeringer ved direkte bruk av 

disposisjonsfond i investeringsregnskapet, kan finansieringen ikke bli utsatt for strykninger.  

Departementets vurdering er at dette er en uheldig og ikke konsekvent løsning. I situasjoner 

med merforbruk i driften, bør all bruk av frie driftsmidler i investeringsregnskapet håndteres 

etter de samme reglene. I forslaget til ny forskrift er dette ivaretatt ved at det ikke lenger 

åpnes for å finansiere investeringsdelen med direkte bruk av driftsfond, men at all 

finansiering av investeringsdelen med driftsmidler, herunder driftsfond, skal skje via 

overføringsposten fra drift til investering, jf. oppstillingsplanene i forskriftsforslaget §§ 5-4 og 

5-5. Dette innebærer at all bruk av frie driftsmidler til finansiering av investeringer vil kunne 

være gjenstand for strykninger ved et merforbruk i driften, uavhengig om det er tale om bruk 

av årets driftsinntekter eller bruk av disposisjonsfond. Samtidig presiseres det i forskriften at 

overføringer av bundne midler fra drift til investering er skjermet for strykninger, jf. forslaget § 

4-1 tredje ledd.  
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Obligatoriske oppstillinger i økonomiplanen, årsbudsjettet og 
årsregnskapet 

Generelt 

Departementets forslag til hvilke oppstillinger som økonomiplanen, årsbudsjettet og 

årsregnskapet skal inneholde, bygger videre på dagens obligatoriske oppstillinger, jf. 

budsjett- og regnskapsskjema 1 og 2 og økonomisk oversikt for henholdsvis drift og 

investering. Disse skjemaene og oversiktene er i dag fastsatt i vedleggene til gjeldende 

budsjettforskrift og regnskapsforskrift.  

Departementet foreslår flere endringer i de obligatoriske oversiktene. Endringene er gjort 

med sikte på forenkling og bedre oversiktlighet. Forslaget innebærer at flere poster i de 

obligatoriske oppstillingene er slått sammen, rekkefølgen på enkelte poster er endret og flere 

poster har fått nye navn. Samtidig foreslår departementet at poster i de obligatoriske 

oppstillingene kan deles opp, og at det kan tilføyes poster som ikke framgår av forskriften. 

Dette gir fleksibilitet og mulighet for å spesifisere poster der dette anses som 

hensiktsmessig.  

Forslaget åpner ikke for at kommunene kan slå sammen eller utelate poster i oppstillingene i 

kommunens økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap. Forslaget åpner derimot for at 

kommunale foretak, interkommunale politiske råd, kommunale oppgavefellesskap og 

lånefond i sine budsjetter og regnskaper, kan slå sammen eller utelate poster. Dette gir disse 

enhetene mulighet til å tilpasse oppstillingsene til de forskjellige type virksomhetene som 

drives i de ulike enhetene. Forslaget inneholder ingen nærmere regler om hvilke tilpasninger 

som bør foretas i oppstillingene til for eksempel et kommunalt foretak eller et lånefond. 

Departementets vurdering er at disse tilpasningene best gjøres lokalt ut fra hvilken 

virksomhet den konkrete enheten driver.  

Økonomisk oversikt drift 

Departementet foreslår at oppstillingen økonomisk oversikt drift i hovedsak videreføres i sin 

nåværende form, men med flere endringer, jf. forslaget § 5-4. Formålet med oversikten er å 

vise inntektene og utgiftene fordelt etter ulike hovedtyper (art), resultater og disponeringen 

eller dekningen av netto driftsresultat gjennom avsetninger til eller bruk av fond mv.  

I forslaget er antallet obligatoriske poster redusert ved å slå sammen flere poster. 

Departementet ser det ikke som hensiktsmessig å videreføre et obligatorisk skille mellom 

overføringer med og uten motytelse i denne oversikten. Også skillet mellom kjøp av 

varer/tjenester som inngår i, eller som erstatter egenproduksjon, utgår.  

Brutto driftsresultat og netto driftsresultat videreføres som resultatbegreper. I forslaget blir 

dagens post resultat eksterne finanstransaksjoner erstattet med posten netto finansutgifter.  

Departementet har vurdert om oversikten også bør inneholde et nytt resultatbegrep som tar 

høyde for tidsforskyvninger mellom når formålsbundne midler mottas og brukes. Et slikt 

resultatbegrep kan for eksempel bli benevnt Årets driftsresultat etter netto avsetninger til 

bundne driftsfond. Et slikt resultat vil tilsvare netto driftsresultat fratrukket årets avsetninger 

av ubrukte formålsbundne midler og tillagt årets bruk av slike avsetninger. Hensikten med et 

slikt resultatbegrep er et resultatmål som ikke er påvirket av at formålsbundne midler kan bli 

mottatt ett år, men først bli brukt i et senere år. Departementet foreslår at kommunene ikke 

pålegges å ta inn et nytt slikt resultatbegrep i oppstillingen økonomisk oversikt drift.   
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Departementets forslag om å ikke innføre et nytt obligatorisk resultatbegrep bygger på at 

netto driftsresultat fortsatt skal være det sentrale resultatbegrepet. Dette resultatbegrepet 

samsvarer best med de grunnleggende regnskapsprinsippene, og gir over tid det beste 

uttrykket for utviklingen i kommunens økonomi, alle inntekter og utgifter sett under ett.  

Departementet viser videre til at utviklingen i netto driftsresultat naturlig nok bør forklares for 

kommunestyret mv., og i analyseøyemed vil det kunne være hensiktsmessig å korrigere 

resultatet for ulike forhold, enten det gjelder formålsbundne midler eller andre forhold. 

Departementets vurdering er at slike forklaringer, og eventuelle resultatbegreper hvor netto 

driftsresultat er korrigert for ulike forhold, bør gis i årsberetningen. Dette bygger på at det 

uansett skal gis supplerende eller utdypende informasjon i årsberetningen hvis dette er viktig 

for å forstå den økonomiske utviklingen, jf. kommuneloven § 14-7 andre ledd bokstav a. Det 

er altså departementets syn at løsningen bør være at den enkelte kommune gir nærmere 

forklaringer til årets netto driftsresultat i årsberetningen, hvor det da redegjøres nærmere for 

resultatutviklingen og hvilke bindinger som eventuelt ligger på kommunestyrets mulighet til å 

disponere årets netto driftsresultat, enten disse bindingene skyldes øremerking av midler, 

plikt til å dekke inn tidligere års merforbruk eller eventuelle andre forhold. Å innføre et nytt 

obligatorisk resultatbegrep som skissert ovenfor vil i så måte ikke alene være et tilstrekkelig 

grep for å forklare årsregnskapet, utviklingen i resultatet eller det økonomiske 

handlingsrommet.  

Departementet vil dessuten peke på at forskriftsforslaget åpner for at den enkelte kommune 

kan velge å tilføye forklarende poster i resultatoppstillingen, jf. forslaget § 5-3. For eksempel 

gir forslaget mulighet til å spesifisere netto driftsresultat ved å tilføye en post som angir hvor 

stor del av resultatet som må tilordnes ubrukte formålsbundne midler. Denne løsningen 

åpner for at den enkelte kommune, i tillegg til redegjørelsen i årsberetningen, kan 

spesifiserere økonomisk oversikt drift ut fra hva som er vesentlig i den enkelte kommune.  

I forslaget til økonomisk oversikt drift er posten for fordelte utgifter videreført som 

korreksjons-/inntektspost. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om denne 

posten kan og bør tas ut av oversikten. Departementet viser til at det varierer mellom 

kommunene om det føres beløp på denne linjen, og hvor store beløp som føres. 

Departementet ser også at enkelte kommuner fører relativt store beløp på linjen for fordelte 

utgifter. Spesielt i disse kommunene vil for eksempel linjene for lønnsutgifter og varekjøp 

kunne vise for store beløp. Som utgangspunkt tilsier dette at posten for fordelte utgifter bør 

utgå. Departementet vil vurdere dette nærmere i sammenheng med forskriftsreglene om 

rapportering til KOSTRA og obligatorisk kontoplan.  

Økonomisk oversikt investering 

Departementet foreslår en ny oppstillingsplan for økonomisk oversikt investering, jf. forslaget 

§ 5-5. Denne skal også erstatte dagens budsjett- og regnskapsskjema 2A .  

Forskjellen mellom dagens økonomisk oversikt investering og skjema 2A, er at 

finansieringsbehovet (investeringsutgiftene mv.) og finansieringen av investeringsutgiftene 

(inntektene mv.) stilles opp på to til dels ulike måter, blant annet med ulik rekkefølge på 

postene. Samtidig er det flere likheter i disse to oppstillingene. Det er lite hensiktsmessig 

med to såpass like oppstillinger. Departementet foreslår derfor at de to oppstillingene 

erstattes av én oppstilling.  

Den nye oppstillingen skal blant annet få fram utgiftene til de ulike typene av investeringer 

(investeringer i varige driftsmidler, finansielle anleggsmidler mv.). Forslaget til ny økonomisk 
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oversikt investering er således ikke en rent artsinndelt oppstilling som synliggjør de ulike 

utgiftstypene (lønn og varekjøp ved egne investeringer mv.). Dette vil gi en enklere oversikt 

over de ulike investeringene, samtidig som finansieringen blir synliggjort. Departementet 

foreslår også at inntekter og utgifter knyttet til formidlingslån samles i en egen bolk i 

oversikten.  

Også for oppstillingen økonomisk oversikt investering foreslår departementet å slå sammen 

flere poster for å forenkle oppstillingen.  

Departementet har vurdert om det skal åpnes for at det i oppstillingen økonomisk oversikt 

investering i årsregnskapet tas inn en egen post for "bruk av likviditet", noe som var tema ved 

kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av forslaget til ny kommunelov, jf. Innst. 369 

L (2017–2018). Departementet vil ikke foreslå å åpne for dette. En slik post vil eventuelt 

gjelde i de tilfellene hvor planlagt finansiering ikke tas inn i regnskapet og utbetalinger knyttet 

til investeringsutgifter i stedet (midlertidig) er dekket av "ledig likviditet". Departementets 

vurdering er at oppstillingen økonomisk oversikt investering kun skal vise de egentlige 

finansieringskildene (inntekter, bruk av fond mv.), og at utgifter utover dette skal framkomme 

som udekket beløp.  

Bevilgningsoversikter drift 

Departementet foreslår å videreføre at det skal utarbeides to bevilgningsoversikter for 

driftsdelen i henholdsvis økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet, jf. forslaget § 5-7.  

Den første er en oppstilling som gir en oversikt over frie inntekter, og hvordan disse 

inntektene disponeres. Denne oppstillingen bygger videre på oppstillingskravene i gjeldende 

budsjett- og regnskapskapsskjema 1A, men med flere endringer. Forslaget tydeliggjør 

formålet med oppstillingen, som er å vise generelle midler til disposisjon, og hvordan disse 

midlene benyttes til å dekke henholdsvis generelle finansutgifter og avsetninger til fond mv. 

og hva som er disponibelt til bevilgninger til de enkelte budsjettområdene. Det er tatt inn 

poster som klargjør dette. Departementets mener at antallet poster i oppstillingen kan 

reduseres. I forslaget er derfor flere poster slått sammen, med åpning for å tilføye poster som 

ønskes spesifisert. 

Den andre oppstillingen er en oversikt over bevilgningene til de enkelte budsjettområdene, 

tilsvarende gjeldende budsjett- og regnskapskapsskjema 1B. 

I forslaget slås det fast at inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål (rammetilskudd, 

skatteinntekter, andre generelle inntekter og renteinntekter mv.) inngår i "skjema 1A". Andre 

inntekter tilhører "skjema 1B". Utover dette gir ikke forskriften nærmere regler om hvilke 

inntekter som skal henføres til de to oversiktene, fordi det for enkelte inntekter kan være ulikt 

om en kommune mener det er hensiktsmessig å henføre inntekten til "skjema 1A" eller 

"skjema 1B".  

Bevilgningsoversikt investering 

Forslaget til ny forskrift § 5-8 innebærer at det også skal utarbeides en oppstilling som gir 

oversikt over bevilgningene til de enkelte investeringene, basert på gjeldende budsjett- og 

regnskapskapsskjema 2B. Departementet foreslår at oppstillingen skal gi en oversikt over 

bevilgningene til både (henholdsvis) varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, 

investeringer i aksjer og andeler, og utlån. 
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Balanseregnskapet  

Departementet foreslår flere endringer i oppstillingen av balanseregnskapet, som i dag er 

regulert i vedlegg 3 i regnskapsforskriften. Dette er primært justeringer i grupperingen av, og 

rekkefølgen på, ulike typer eiendeler, gjeld og egenkapital, jf. forslaget § 5-9.  

Forslaget til oppstilling av balanseregnskapet inneholder en ny egen post for såkalte 

immaterielle eiendeler, selv om slike eiendeler ikke er utbredte i kommunesektoren..  

Departementet foreslår samtidig at gruppen av immaterielle eiendeler i det kommunale 

budsjett- og regnskapssystemet skal forstås snevrere enn det som følger av 

regnskapslovens regler. Det vil si at immaterielle eiendeler i kommuneregnskapet avgrenses 

til kjøp av rettigheter (konsesjoner o.l). Dette innebærer for eksempel at forskning og utvikling 

eller goodwill ikke inngår. Kjøp av programvare eller bruksrettigheter til dette omfattes heller 

ikke, men skal fortsatt regnes som varige driftsmidler når kriteriene for balanseføring er 

oppfylt.    

Oversikt over årsavslutningsdisposisjoner 

Årsavslutningsreglene innebærer at avsetninger til og bruk av fond mv. i årsregnskapet 

normalt vil avvike fra årsbudsjettet. Departementet foreslår at det stilles krav om nye 

oppstillinger i årsregnskapet som forklarer disse avvikene, jf. forslaget § 5-10.  

Oversiktene skal vise hvilke disposisjoner som er foretatt administrativt i henhold til reglene 

for årsavslutningen. For eksempel vil dette kunne være strykninger av overføring fra drift til 

investering, økning i bruk av disposisjonsfond for å redusere et eventuelt merforbruk, eller 

avsetning av et eventuelt mindreforbruk til disposisjonsfond. Oversiktene synliggjør for 

eksempel også hva beløpet på bunnlinjen i driftsregnskapet ville vært dersom avsetninger til 

og bruk av fond mv. ble gjennomført i tråd med årsbudsjettet og budsjettfullmakter, 

uavhengig av størrelsen på netto driftsresultat i regnskapet ("budsjettavviket").   
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Noteopplysninger i årsregnskapet 

Forskriftsregulering av notekravene 

Gjeldende regnskapsforskrift § 5 inneholder ingen overordnet regulering av hvilke 

noteopplysninger som skal gis i årsregnskapet, men fastsetter enkelte krav til hvilke 

noteopplysninger som årsregnskapet skal omfatte. De kommunale regnskapsstandardene 

som er fastsatt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk stiller imidlertid en rekke 

krav til noteopplysninger, jf. spesielt KRS 6. Notekravene i de kommunale 

regnskapsstandardene kan framstå som omfattende.  

Departementets vurdering er at kravene til noteopplysninger bør samles og reguleres i 

forskrift. Dette vil gjøre kravene mer oversiktlige, og sette en klarere rettslig ramme for hvilke 

noteopplysninger som kreves, også for utviklingen av god kommunal regnskapsskikk. 

Departementet foreslår derfor utfyllende forskriftsregler om hvilke noter som årsregnskapet 

skal inneholde, jf. §§ 5-11 og 5-12.  

Departementets forslag bygger på at oppstillingene av driftsregnskapet, 

investeringsregnskapet, balanseregnskapet og tilleggsopplysningene i notene, samlet sett 

skal gi tilstrekkelig informasjon om sentrale forhold i årsregnskapet. Plikten til å gi utfyllende 

opplysninger om regnskapsposter o.l. i note skal samtidig primært knytte seg til om 

opplysningene er vesentlige for å kunne forstå og vurdere regnskapet. Departementet har 

kommet til at det bør stilles krav om en rekke obligatoriske noter i kommuneregnskapet, jf. ny 

forskrift § 5-12.  

Forholdet til årsberetningen 

Årsregnskapet og årsberetningen skal være separate dokumenter som skal kunne leses og 

forstås hver for seg. Etter kommuneloven (2018) § 14-7 andre ledd bokstav a skal 

årsberetningen inneholde en redegjørelse for forhold som er viktige for å bedømme den 

økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar 

den økonomiske handleevnen over tid. Den nye kommuneloven stiller ikke utfyllende krav til 

innholdet i redegjørelsen, og gir heller ikke hjemmel til å fastsette nærmere regler om dette i 

forskrift.  

Ved utformingen av notekravene har departementet lagt til grunn at redegjørelsesplikten i 

årsberetningen dreier seg om å gi overordnete forklaringer til den økonomiske situasjonen 

slik den fremgår av årsregnskapet. Dette er typisk opplysninger om og vurderinger av 

resultat, likviditet, gjeld og egenkapital mv., og opplysninger om risikoforhold og 

samfunnsmessige utviklingstrekk mv. som har viktig økonomisk betydning. Departementets 

forslag til notekrav tar altså utgangspunkt i at denne typen informasjon gis i årsberetningen, 

og ikke i noter i årsregnskapet.  

Faste noteopplysninger 

Forslaget til ny forskrift fastsetter et sett med krav til noteopplysninger som gir utfyllende 

informasjon om innholdet i regnskapsposter mv., jf. ny forskrift § 5-12. Kravene i § 5-12 gir 

ikke en uttømmende liste over alle noteopplysninger som er aktuelle i årsregnskapet, men 

har til hensikt å dekke de opplysningene som etter departementets vurdering bør være faste 

noteopplysninger i regnskapet til kommunekassen og i kommunens konsoliderte regnskap. 

Disse notekravene gjelder forhold som normalt kan sies å være aktuelle og vesentlige for alle 

kommuner. Kravene til slike faste noteopplysninger bør framgå av forskriften. I den grad det 
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kan være behov for å stille krav om ytterligere faste noteopplysninger, bør også slike framgå 

av forskriften og ikke som obligatoriske tillegg omtalt i regnskapsstandarder. Dette kan gi et 

mer uoversiktlig regelverk. Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på om 

notekravene i § 5-12 er hensiktsmessige og dekkende. 

Forslaget til faste noteopplysninger bygger i stor grad på notekravene i gjeldende forskrift og 

KRS 6. Departementet foreslår imidlertid flere endringer i notekravene som etter 

departementets vurdering gjør informasjonen i notene mer relevant. For eksempel er 

kravene til spesifisering av endringer i arbeidskapitalen og kapitalkonto endret og forenklet. 

Departementet foreslår også enkelte nye krav. For eksempel innebærer forslaget at det i en 

ny note om utlån skal opplyses om hvem kommunen har gitt lån til, slik det også skal 

opplyses om hvem kommunen har stilt garantier for. Et annet eksempel er at det i noten om 

lån stilles krav om å opplyse om hvordan lånegjelden er fordelt på ulike typer låneformål.  

Alle de faste noteopplysningene nevnt i § 5-12 skal alltid gis, så fremt det er tale om 

opplysninger som er aktuelle. Dette vil normalt være tilfelle for kommunekassen og det 

konsoliderte regnskapet. Enkelte typer opplysninger nevnt i § 5-12 kan imidlertid utelates 

hvis de ikke regnes som vesentlige. For kommunale foretak, interkommunale politisk råd, 

kommunale oppgavefellesskap vil det i større grad være åpning for å utelate 

noteopplysninger nevnt i § 5-12, når den virksomheten som drives innebærer at disse 

noteopplysningene ikke er aktuelle.  

I mange tilfeller vil det være behov for å gi ytterligere noteopplysninger om vesentlige forhold, 

utover de faste noteopplysningene. Dette kan gjelde en rekke ulike forhold, som kan variere 

mellom år og mellom virksomheter. Departementet ser det ikke som hensiktsmessig å 

regulere dette uttømmende, og foreslår i stedet en generell plikt til å gi supplerende 

noteopplysninger i tillegg til de faste noteopplysningene. Denne plikten skal bare gjelde for 

vesentlige forhold, jf. § 5-11 andre ledd. 
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Tidsfrister for oversendelse av økonomiplanen og 
årsbudsjettet mv. 

Den nye kommuneloven viderefører at økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og 

årsberetningen skal oversendes til departementet, og at fristen for dette fastsettes i forskrift, 

jf. ny lov § 14-3.   

Departementet legger fortsatt opp til at kommunenes oversendelser skal gå til fylkesmannen, 

mens fylkeskommunenes oversendelser skal gå til departementet.  

I forslaget er interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap fritatt fra lovens 

oversendelsesplikt, jf. forslaget § 9-5. Dette fritaket gjelder både for oversendelsen av 

økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen. 

Departementet foreslår at økonomiplanen og årsbudsjettet med tilhørende dokumenter skal 

oversendes fra kommunen til departementet (fylkesmannen) snarest mulig, og senest 30 

dager etter vedtaket, jf. forslaget § 6-1. Forslaget bygger på at det kan variere noe når 

økonomiplanen og årsbudsjettet blir vedtatt, og at siste frist for oversendelse bør løpe fra 

vedtakstidspunktet og ikke fra 31.12. For noen kommuner vil forslaget i praksis innebære en 

kortere frist, og for andre en lengre frist, sammenlignet med gjeldende rett.  

Forslaget innebærer at departementet skal ha mottatt økonomiplanen og årsbudsjettet ved 

inngangen til februar i budsjettåret, for de kommunene og fylkeskommunene som vedtar 

dette nærmest årsskiftet. I praksis vil dette tilsvare det som gjelder i dag.  

Oppstillingen økonomisk oversikt drift kan etter forslaget ettersendes, men da innen 1. mars 

det året som budsjettet som gjelder for. 

Departementet foreslår at årsregnskapet og årsberetningen med tilhørende dokumenter skal 

oversendes fra kommunen til departementet (fylkesmannen) snarest mulig, og senest 30 

dager etter vedtaket, jf. forslaget § 6-1. Dette tilsvarer dagens regler.  
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Særlige regler for kommunale foretak og interkommunale 
samarbeid 

Generelt 

Kommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap skal etter 

forslaget utarbeide årsbudsjett og årsregnskap etter de generelle reglene i forskriftsforslaget 

kapittel 2 til 5. Departementet foreslår imidlertid enkelte særlige regler som skal gjelde for 

disse virksomhetene i tillegg til de generelle reglene, jf. forslaget kapittel 7 til 9.  

Videre foreslår departementet at enkelte typer kommunale foretak, interkommunale politiske 

råd og kommunale oppgavefelleskap skal ha adgang til å utarbeide årsbudsjett og 

årsregnskap etter andre regler enn reglene i ny forskrift kapittel 2 til 5.  

Oppstillinger og noteopplysninger 

Departementet viser til at foretakene, rådene og oppgavefellesskapene bør kunne utarbeide 

budsjett- og regnskapsoppstillinger som er tilpasset de ulike virksomhetene som drives. 

Departementet foreslår derfor å åpne for at disse virksomhetene i de økonomiske 

oversiktene, bevilgningsoversiktene og i oppstillingen av balanseregnskapet, kan slå 

sammen uvesentlige poster med andre poster, jf. forslaget §§ 7-1 og 9-1. Forslaget åpner 

også for at disse virksomhetene kan utelate poster som ikke er aktuelle fra oppstillingene.   

Departementet foreslår dessuten at foretakene, rådene og oppgavefellesskapene også skal 

utarbeide enkelte særskilte noteopplysninger, i tillegg de faste noteopplysningene nevnt i § 

5-12, jf. forslaget §§ 7-2 og 9-2.  

Unntaksregler for foretak som primært driver kommersiell virksomhet  

Etter dagens regler har kommunale foretak som driver næringsvirksomhet adgang til å 

utarbeide årsbudsjett og årsregnskap etter prinsippene i regnskapsloven, jf. 

særbudsjettforskriften §§ 6 og 19. Forslaget til ny budsjett- og regnskapsforskrift viderefører 

adgangen til å følge regnskapsloven for visse kommunale foretak. Departementet foreslår 

imidlertid endringer i hvem denne adgangen skal gjelde for. Nærmere bestemt foreslår 

departementet at adgangen bare skal gjelde for kommunale foretak som for en overveiende 

del driver kommersiell virksomhet, jf. forslaget § 8-1. Denne typen foretak kan følge 

regnskapsloven hvis kommunestyret åpner for dette. 

Forslaget innebærer at en snevrere krets av kommunale foretak er omfattet av unntaket, 

sammenlignet med gjeldende rett. Forslaget betyr at for å kunne følge regnskapsloven, er 

det ikke lenger tilstrekkelig at foretaket driver næringsvirksomhet i den betydningen som 

ellers følger av kommunelovens regler, jf. kommuneloven (2018) § 14-19 om forbudet mot å 

stille garantier for næringsvirksomhet. Etter forslaget stilles det krav om at foretaket for en 

overveiende del driver kommersiell virksomhet. Adgangen til å følge regnskapsloven er 

således rettet mot foretak hvor foretakets virksomhet er utpreget markedsrettet. Blant annet 

må det som utgangspunkt legges til grunn at over 80 prosent av foretakets samlede inntekter 

må komme fra kommersiell virksomhet.   

Samtidig foreslår departementet at foretakene som benytter seg av adgangen til å følge 

regnskapsloven, også kan utelates fra det konsoliderte årsregnskapet etter kommuneloven 

(2018) § 14-6 første ledd bokstav d, jf. forslaget § 11-3. Dette legger til rette for at man kan 

unngå det praktiske merarbeidet som følger av at et regnskap etter regnskapsloven må 

omarbeides før konsolidering. 
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Departementets forslag bygger på lovens utgangspunkt, som er at alle typer kommunale 

foretak, også de som driver i markedet, skal inngå i det konsoliderte regnskapet til 

kommunen som juridisk enhet. Hensynene bak kravet om å utarbeide konsolidert 

årsregnskap tilsier at gruppen av kommunale foretak som kan holdes utenfor konsolidering 

ikke bør være for omfattende. Dersom en større gruppe foretak kan holdes utenfor, vil dette 

bidra til å uthule lovkravet. Departementet viser også til at lovens forskriftshjemmel neppe 

åpner for at en større gruppe av kommunale foretak kan følge andre regnskapsregler enn de 

som er gitt i kommuneloven.  

Et alternativ til det forslaget som er beskrevet over, kan være å gi noen flere typer foretak 

adgang til å følge regnskapsloven. Med dette alternativet blir det samtidig aktuelt å begrense 

adgangen til å holde slike foretak utenfor det konsoliderte årsregnskapet, og da slik at 

hovedregelen vil være at alle foretak som følger regnskapsloven likevel må omarbeides og 

inngå i det konsoliderte årsregnskapet. Dette for å ivareta hensynene bak lovkravet om 

konsolidert årsregnskap. Departementet ønsker høringsinstansenes syn også på dette 

alternativet. 

Overgangsregler 

Departementets forslag innebærer som nevnt over at en snevrere krets av kommunale 

foretak skal ha adgang til å følge regnskapsloven. Dette innebærer at enkelte foretak som i 

dag følger regnskapsloven med hjemmel i særbudsjettforskrift § 19, mister denne adgangen, 

og dermed må legge om regnskapet mv. til de ordinære reglene for kommunale foretak 

(forskriften kapittel 2 til 5 og 7).  

Departementet foreslår at denne gruppen av foretak skal få tid til å gjennomføre 

omleggingen i løpet av 2019 og 2020. Det vil si at foretakene som mister adgangen til å følge 

regnskapsloven, likevel kan videreføre etablert praksis også for budsjett- og regnskapsåret 

2020 i tråd med reglene i gjeldende særbudsjettforskrift §§ 6 og 19. Fra og med budsjett- og 

regnskapsåret 2021 må foretak som mister adgangen til å følge regnskapsloven utarbeide 

budsjett og regnskap i tråd med de ordinære forskriftsreglene.  

For foretakene som oppfyller kriteriene for å utarbeide regnskap etter regnskapsloven mv. i 

forskriftsforslaget § 8-1 første ledd, gjelder reglene i forskriftsforslaget kapittel 8 fra og med 

budsjett- og regnskapsåret 2020. 

Unntaksregler for små samarbeid 

Departementet foreslår at interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap 

som er små og som ikke er eget rettssubjekt skal kunne unnlate å utarbeide eget budsjett og 

regnskap, jf. forslaget § 9-3. Adgangen gjelder bare hvis samarbeidets forventede brutto 

driftsinntekter er lavere enn 5 millioner kroner. Det må også være fastslått i 

samarbeidsavtalen at adgangen kan benyttes.  

Råd og oppgavefellesskap som ikke utarbeider eget budsjett og regnskap skal inngå i 

årsbudsjettet og årsregnskapet til kontorkommunen, jf. forslaget § 9-4. Representantskapet 

skal da utarbeide et detaljbudsjett for bruk av bevilgningen i kontorkommunens budsjett, og 

bli forelagt et detaljregnskap.  
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§ 27-samarbeid som ikke er omdannet til interkommunalt politisk råd 
eller kommunalt oppgavefellesskap 

Interkommunale samarbeid som er organisert etter gjeldende kommunelov § 27 har en frist 

på fire år til å omdanne seg til interkommunalt politisk råd eller kommunalt 

oppgavefellesskap, jf. ny kommunelov § 31-2. For slike samarbeid er det et spørsmål om 

samarbeidet i perioden frem til omdanning skal utarbeide årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning etter reglene i gjeldende budsjettforskrift og regnskapsforskrift, eller om dette 

skal utarbeides i tråd med reglene i ny kommunelov § 14-8 og ny budsjett- og 

regnskapsforskrift kapittel 2 til 5 og 9. 

Forslaget til ny forskrift må forstås slik at nye regler skal gjelde for årsbudsjettet, 

årsregnskapet og årsberetningen til § 27-samarbeid i perioden fram til omdanning, fra det 

tidspunktet som de nye reglene trer i kraft. Det vil si fra og med budsjett- og regnskapsåret 

2020, jf. forslaget §§ 13-1 og 13-2. 

Dette innebærer at § 27-samarbeid som er eget rettssubjekt skal utarbeide eget årsregnskap 

mv., selv om dette eventuelt ikke har vært praktisert.  

Også § 27-samarbeid som ikke er eget rettssubjekt skal utarbeide eget årsregnskap mv., 

selv om dette ikke har vært etablert praksis. § 27-samarbeid som ikke er eget rettssubjekt og 

som er små kan imidlertid unnlate å utarbeide eget årsregnskap mv. hvis samarbeidet har 

driftsinntekter lavere enn 5 millioner kroner, jf. forslaget § 9-3. I så fall gjelder reglene i 

forslaget § 9-4. 

Departementet ber om innspill på om dette kan medføre vesentlige unødige konsekvenser.  
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Særlige regler for lånefond 

Generelt 

Lånefond er en ordning som kommuner kan etablere etter ny kommunelov § 14-14 tredje 

ledd for innlån til kommunen, hvor innlånene til lånefondet lånes ut til de ulike 

regnskapsenhetene innenfor kommunen som rettssubjekt. Lånefondet er på denne måten en 

«internbank» for kommunen, med et eget budsjett og regnskap. Lånefondet er altså et 

budsjett- og regnskapsmessig mellomledd for kommunens innlån fra eksterne långivere og 

kommunens ulike virksomheter som låntakere. Lånefond er en del av kommunen som 

rettssubjekt. 

Lånefondet skal etter forslaget utarbeide årsbudsjett og årsregnskap etter de generelle 

reglene i forskriften kapittel 2 til 5. Departementet foreslår imidlertid enkelte særlige regler 

som også skal gjelde for lånefondet.  

Oppstillinger 

Etter gjeldende rett skal budsjettet og regnskapet til lånefond stilles opp etter egne 

oppstillingsplaner, jf. budsjettforskriften § 14 og regnskapsforskriften § 6. Disse oversiktene 

er forskjellige fra de økonomiske oversiktene og balanseregnskapet som ellers gjelder for 

kommunenes budsjett og regnskap.  

Departementet foreslår at dagens særskilte oppstillingsplaner for lånefondet ikke videreføres, 

og at budsjettet og regnskapet til lånefondet i stedet skal stilles opp etter samme plan som 

kommunens budsjett og regnskap for øvrig, jf. oppstillingsplanene i forskriftsforslaget kapittel 

5. Dette innebærer blant annet at oversiktene for lånefondet også skiller mellom drift og 

investering. En slik løsning er bedre tilpasset konsolideringen av kommunens regnskaper.  

I forslaget presiseres det at lånefondets budsjett og regnskap bare skal omfatte 

transaksjoner som gjelder opptak av lån til lånefondet og utlån fra lånefondet til virksomheter 

som er en del av kommunen som rettssubjekt, jf. forslaget § 10-1. Det er behov for å tilpasse 

oppstillingen av lånefondets budsjett og regnskap til dette. Forslaget åpner således for at 

lånefondet i de økonomiske oversiktene for henholdsvis drift og investering og i oppstillingen 

av balanseregnskapet kan slå sammen uvesentlige poster med andre poster, jf. § 10-4. 

Forslaget åpner også for at lånefondet kan utelate poster som ikke er aktuelle fra 

oppstillingene. Departementets forslag regulerer ikke nærmere hvilke tilpasninger som bør 

gjøres i oppstillingene.  

Avdrag på lån og bruk av lån mv. 

Departementet foreslår enkelte særlige regler for lånefondet, for eksempel at lånefondet som 

utgangspunkt skal føre mottatte avdrag på utlån i drift, jf. forslaget § 10-2.   

Bestemmelsene i forskriftsforslaget §§ 2-5 og 2-6 om avdrag på og bruk av lån gjelder også 

for lånefondet. For eksempel skal også lånefondet minst føre minimumsavdraget i drift, og 

avdrag på lån kan kun føres av lånefondet i investering når det følger av bestemmelsene i § 

2-5. Dette vil blant annet være aktuelt dersom lånefondets låntaker fører et avdrag over 

investering etter § 2-5 første ledd tredje punktum.  

Også i lånefondets investeringsbudsjett og -regnskap skal det bare føres den delen av 

opptatte lån som brukes til å finansiere årets utlån fra lånefondet, og bruk av lån kan ikke gå 

utover de øvrige begrensningene som ligger i § 2-6. Det følger for øvrig av bestemmelsen i § 

2-6 at lånefondet bare fører utlån i samsvar med bruk av lån hos lånefondets låntakere. 
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Dette innebærer at lånefondets låntakere i sitt regnskap ikke vil ha ubrukte lånemidler knyttet 

til lån som kommer fra lånefondet.   

Det er nytt at låneopptak ikke lenger skal føres i lånefondets bevilgningsregnskap i sin 

helhet. Den delen av opptatte lån som ikke brukes, føres også i lånefondets 

balanseregnskap på memoriakonto for ubrukte lånemidler.  

Regnskapsføring av utlån fra lånefondet og låneopptak fra lånefondet forutsetter for øvrig at 

lånefondet har foretatt tilstrekkelige låneopptak og at det har skjedd en likviditetsoverføring 

fra långiver til lånefondet, med mindre lånefondet låner ut eget «overskudd».  
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Konsolidert årsregnskap 

Departementet viser til at kommunene etter ny lov § 14-6 første ledd bokstav d skal 

utarbeide et samlet regnskap for kommunen som rettssubjekt. Det følger av loven at det 

konsoliderte årsregnskapet skal omfatte kommunekassens regnskap, regnskapet til 

kommunale foretak og regnskapet til eventuelle andre virksomheter som skal ha eget 

regnskap, slik som lånefond. I tillegg skal regnskapet til interkommunalt politisk råd og 

kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt inngå i det konsoliderte 

regnskapet til kontorkommunen. 

Departementet foreslår å forskriftsfeste nærmere regler for det konsoliderte årsregnskapet. 

Det presiseres at det konsoliderte regnskapet skal vise kommunen som én økonomisk enhet, 

jf. forslaget § 11-1. Interne transaksjoner mellom enhetene som inngår i konsolideringen skal 

elimineres, og regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet skal legges til grunn.  

Det skal utarbeides en økonomisk oversikt for henholdsvis drift og investering, og et 

balanseregnskap, jf. forslaget § 11-2. Videre foreslår departementet at det ikke stilles krav 

om å utarbeide bevilgningsoversikter på konsolidert nivå. Det foreslås imidlertid at det 

konsoliderte regnskapet skal omfatte enkelte særskilte noteopplysninger i tillegg de faste 

noteopplysningene nevnt i forskriften § 5-12, jf. forslaget §11-4. Samtidig åpnes det for at det 

i det konsoliderte årsregnskapet kan utelates noteopplysninger som nevnt i § 5-12 når dette 

er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 

Departementet foreslår at enkelte typer kommunale foretak, interkommunale politiske råd og 

kommunale oppgavefelleskap kan holdes utenfor det konsoliderte årsregnskapet, jf. forslaget 

§ 11-3. Unntaket fra konsolideringsplikten gjelder for det første for kommunale foretak som 

fører regnskap etter regnskapsloven i tråd med reglene i forskriften kapittel 8. For det andre 

gjelder unntaket for råd og oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt. Slike 

virksomheter kan utelates hvis dette ikke har betydning for å bedømme kommunens 

økonomiske utvikling og stilling.  

Regnskapet til interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap som er eget 

rettssubjekt, skal ikke inngå i konsolideringen. Det samme gjelder andre virksomheter eller 

selskaper som er eget rettssubjekt, slik som interkommunale selskaper og aksjeselskaper.  
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Merknader til ny budsjett- og regnskapsforskrift 

Kapittel 1. Virkeområde 

Til § 1-1 Saklig virkeområde 

Denne forskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning. Forskriften gjelder for kommunene og fylkeskommunene, og 

for kommunale og fylkeskommunale foretak. Forskriften gjelder videre for interkommunale 

politiske råd og kommunale oppgavefellesskap. Forskriften gjelder også for lånefond. 

Kapittel 2. Skillet mellom drift og investering  

Bestemmelsene i kapittel 2 utfyller reglene i kommuneloven § 14-9 om skillet mellom drift og 

investering i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet. Bestemmelsene i §§ 2-1 og 2-2 

fastsetter hvilke inntekter og utgifter mv. som skal føres i henholdsvis drift og investering. 

Bestemmelsene i §§ 2-3 til 2-8 gir nærmere bestemmelser om enkelte typer inntekter og 

utgifter. Utover det som følger av lov og forskrift, må den nærmere avgrensningen av skillet 

mellom drift og investering foretas i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, jf. 

kommuneloven § 14-6. 

Til § 2-1 Inntekter og utgifter mv. i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og 
driftsregnskapet 

Bestemmelsen fastsetter hvilke typer inntekter og utgifter mv. som hører til i drift.  

Første ledd bokstav a innebærer at alle løpende inntekter skal føres i økonomiplanens 

driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet, jf. kommuneloven § 14-9 andre ledd første 

punktum. Begrepet løpende inntekter omfatter blant annet skatteinntekter, rammetilskudd, 

andre generelle tilskudd eller driftstilskudd fra staten eller andre, gaver, inntekter fra salg av 

tjenester, gebyrer og brukerbetalinger. Begrepet omfatter også finansinntekter, for eksempel 

renteinntekter og gevinster på finansielle plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler.  

Begrepet løpende inntekter retter seg i utgangspunktet mot inntekter som påregnelig 

kommer årlig eller med jevne mellomrom. Begrepet løpende inntekter skal imidlertid forstås 

vidt, og omfatte alle inntekter som gjerne omtales som «driftsinntekter», også hvis de regnes 

som vesentlige, ekstraordinære, uregelmessige, sjeldne eller uvanlige. En inntekt skal 

regnes som løpende inntekt og føres i driften, unntatt i de tilfellene hvor det følger av § 2-2 

eller andre bestemmelser i lov eller forskrift at inntekten skal føres i økonomiplanens 

investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.  

Bokstav b innebærer at utgifter til drift skal føres i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet 

og driftsregnskapet, jf. kommuneloven § 14-9 første ledd første punktum. Med utgifter til drift 

siktes det til alle utgifter som gjelder den løpende driften av virksomheten, også vesentlige 

eller ekstraordinære utgifter til drift. Begrepet omfatter blant annet lønnsutgifter, utgifter til 

kjøp av varer og tjenester, og tilskudd til andre. Begrepet omfatter også finansutgifter, 

eksempelvis renteutgifter og tap på finansielle plasseringer som er klassifisert som 

omløpsmidler, og avdrag på lån. Utgifter kan bare føres i investering i de tilfellene hvor dette 

følger av § 2-2 eller andre bestemmelser i lov eller forskrift. 

Bokstav c innebærer at økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal 

vise overføringer av midler fra drift til finansiering av økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.  
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Bokstav d innebærer at bruk av og avsetninger til driftsfond skal føres i økonomiplanens 

driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet. Begrepet driftsfond sikter til både 

disposisjonsfondet (ubundet driftsfond) og bundne driftsfond. Forslaget til ny forskrift åpner 

ikke for at bruk av driftsfond til finansiering av investeringer kan føres direkte i 

økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. 

Finansiering av investeringer med midler fra driftsfond må således skje gjennom bruk av 

posten overføring til investering.  

Med begrepet disposisjonsfond menes den delen av kommunens eller fylkeskommunens 

egenkapital som er bygd opp av ubrukte inntekter fra driftsregnskapet, og som ikke er 

reservert for særskilte formål etter lov, forskrift eller avtale. Disposisjonsfondet vil omfatte alle 

oppsparte frie driftsinntekter, inkludert oppsparte frie driftsinntekter som kommunestyret eller 

fylkestinget selv (eller det organet som har budsjettmyndigheten) har reservert for særskilte 

formål. 

Bokstav e innebærer at inndekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet skal føres i 

økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet.  

Andre ledd innebærer at også inntekter fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle 

anleggsmidler, i en viss utstrekning, skal føres i drift. Nærmere bestemmelser om dette er gitt 

i § 2-8.  

Til § 2-2 Inntekter og utgifter mv. i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 
investeringsregnskapet  

Bestemmelsen fastsetter hvilke typer inntekter og utgifter mv. som hører til i investering.  

Første ledd bokstav a innebærer at utgifter til investeringer i anleggsmidler skal føres i 

økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Med 

investeringer i anleggsmidler siktes det til anskaffelser av eiendeler som er vesentlige og til 

varig eie. Varige driftsmidler vil normalt bare regnes som vesentlige (betydelige) når 

anskaffelseskost er høyere enn et gitt beløp. Finansielle anleggsmidler vil normalt alltid være 

vesentlige, uavhengig av beløp. Avgrensningen av hva som er vesentlig for ulike typer 

eiendeler må foretas i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.   

Bokstav b angir inntektene som skal føres i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. For det første gjelder dette inntekter fra 

salg av anleggsmidler, jf. likevel unntaket i § 2-8. For det andre omfattes inntekter knyttet til 

investeringer. Det siktes her til inntekter som opptjenes i tilknytning til at det påløper 

investeringsutgifter, typisk kompensasjon for merverdiavgift, eller midler som etter lov, 

forskrift eller avtale/tilsagn er forbeholdt investeringer (investeringstilskudd, gaver som er gitt 

til investeringsformål o.l).  

Bokstav c innebærer at bruk av lån bare kan føres i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Adgangen til å bruke lån som 

finansieringskilde er begrenset av kommuneloven §§ 14-14 til 14-17. Nærmere 

bestemmelser om bruk av lån er gitt i forskriften § 2-6. Det følger av arbeidskapitalprinsippet, 

jf. kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav a, at bruk av likviditetslån eller driftskreditt etter 

kommuneloven § 14-15 tredje ledd bare skal regnskapsføres i balansen. Slik bruk av lån 

eller kreditt inngår således ikke her.  

Bokstav d presiserer at utlån skal føres i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Med utlån siktes det både til utlån av egne 

midler og til utlån finansiert med lån (videreutlån) etter kommuneloven § 14-17. Alle typer 
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utlån er omfattet, også sosiale utlån (utlån etter sosialtjenesteloven § 21) og utlån til næring. 

Utlån som i realiteten må regnes som tilskudd til andre omfattes ikke av bokstav d. Slike 

tilskudd, og eventuelle tilbakebetalinger, skal føres i drift, jf. § 2-1 første ledd.  

Bokstav d innebærer også at mottatte avdrag på alle typer utlån skal føres i investering.  

Mottatte avdrag på videreutlån kan kun finansiere avdrag på lån eller nye videreutlån, jf. 

kommuneloven § 14-17 andre ledd. Hvis mottatte avdrag på videreutlån ikke er fullt ut 

benyttet til å finansiere avdrag på lån eller nye videreutlån, må det overskytende beløpet 

avsettes til bundet investeringsfond. 

Forslaget til ny forskrift åpner ikke for å føre utlån og mottatte avdrag på utlån i drift. Dette 

innebærer at sosiale utlån og næringsutlån, og mottatte avdrag på slike utlån, som etter 

gjeldende forskrifter har blitt ført i drift, må føres i investering i henhold til bokstav d. Dette 

gjelder også dersom sosiale utlån og næringsutlån skal finansieres med midler fra drift. 

Bokstav e innebærer at økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet skal vise overføringer av midler fra drift til finansiering av utgifter i 

investering.  

Bokstav f innebærer at bruk av og avsetninger til investeringsfond skal føres i 

økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Begrepet 

investeringsfond sikter til både ubundet og bundne investeringsfond. Det kan ikke foretas 

avsetninger til investeringsfond hvis avsetningen knytter seg til løpende inntekter fra driften, 

jf. kommuneloven § 14-9 andre ledd andre punktum, jf. også § 4-1 andre ledd og § 4-3 andre 

ledd. Forslaget til ny forskrift åpner ikke for at bruk av driftsfond kan føres direkte i 

økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. 

Finansiering av investeringer med midler fra driftsfond må således skje gjennom bruk av 

posten overføring fra drift.  

Bokstav g innebærer at inndekning av tidligere års udekket beløp i investeringsregnskapet 

skal føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet.  

Andre ledd innebærer at også enkelte andre utgifter og inntekter enn de som er nevnt i § 2-2 

første ledd, i visse tilfeller skal føres i investering. Dette gjelder enkelte typer tilskudd til 

andres investeringer, enkelte avdrag på lån og visse typer utbytter og uttak av kapital fra 

selskaper. Nærmere bestemmelser om dette er gitt i §§ 2-4, 2-5 og 2-7. 

Til § 2-3 Vedlikehold og påkostninger på varige driftsmidler 

Første ledd første punktum presiserer at utgifter til vedlikehold er utgifter til drift, som skal 

føres i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet. Med vedlikehold menes 

tiltak for å holde eiendelen i stand, med en relativ standard tilsvarende som da eiendelen ble 

anskaffet. Utgifter til tiltak som må regnes som vedlikehold skal føres i drift, selv om 

vedlikeholdet er ekstraordinært, eksempelvis som følge av at vedlikeholdet er utelatt eller 

utsatt. 

Andre punktum presiserer at utgifter til vesentlige og varige påkostninger er investeringer i 

anleggsmidler, som skal føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet. Med påkostning menes tiltak som fører eiendelen til en høyere 

(relativ) standard enn da eiendelen ble anskaffet. Med påkostning menes også tiltak som 

fører eiendelen til en annen stand enn da eiendelen ble anskaffet, slik at for eksempel 

eiendelens kapasitet økes eller eiendelens funksjonalitet endres. Påkostninger som eventuelt 

ikke er vesentlige og varige, behandles som vedlikehold. 
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Til § 2-4 Tilskudd til andres investeringer 

Første punktum presiserer at tilskudd til andres investeringer er utgifter til drift, som skal 

føres i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet.  

Andre punktum innebærer et unntak fra regelen om at tilskudd til andre skal føres i drift, jf. 

kommuneloven § 14-9 første ledd andre punktum. Unntaket åpner for at tilskudd til andres 

investeringer i visse tilfeller kan føres i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Unntaket gjelder bare i de tilfellene der 

tilskuddet kan lånefinansieres etter kommuneloven § 14-16 første eller andre ledd. Unntaket i 

andre punktum kan både anvendes hvis det aktuelle tilskuddet skal finansieres av inntekter i 

økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet, og hvis 

det aktuelle tilskuddet skal finansieres av låneopptak. Hvis det aktuelle tilskuddet skal 

finansieres av løpende inntekter, føres tilskuddet i drift. Andre punktum gjelder tilsvarende for 

tilskudd til kirkelig fellesråds investeringer i kirker og gravplasser, jf. kirkeloven § 15 første 

ledd bokstav a og b, og adgangen til å lånefinansiere dette etter kirkeloven § 15 sjette ledd.  

Til § 2-5 Avdrag på lån 

Første ledd gjelder for avdrag på lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-15 første eller 

andre ledd (lån til egne investeringer) eller § 14-16 (lån til andres investeringer og til 

innfrielse av kausjoner) eller med hjemmel i annen lov (lån til investeringer i kirker og 

gravplasser etter kirkeloven § 15 sjette ledd). Første punktum presiserer at avdrag på slike 

lån er utgifter til drift, som skal føres i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og 

driftsregnskapet.  

Andre punktum slår fast at det i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet 

skal føres samlete avdrag på slike lån som minst tilsvarer minimumsavdraget beregnet etter 

kommuneloven § 14-18, jf. også kommuneloven § 14-10 andre ledd.  

Også avdrag utover minimumsavdraget, herunder innfrielse av lån utover 

minimumsavdraget, er utgifter til drift etter første punktum. Tredje punktum fastsetter et 

unntak fra dette. Unntaket innebærer at hvis avdrag eller innfrielse av lån utover 

minimumsavdraget finansieres av inntekter i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet, skal avdraget eller innfrielsen føres her. 

Unntaket åpner ikke for å føre avdrag på eller innfrielse av lån som finansieres av løpende 

inntekter, i investering. Det vil si at avdrag på eller innfrielse av lån som skal føres i 

økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet etter 

tredje punktum, ikke kan finansieres av midler som er overført fra drift. 

Andre ledd gjelder for avdrag på lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-17 (lån til 

videre utlån), herunder innfrielse av slike lån. Bestemmelsen slår fast at avdrag på eller 

innfrielse av slike lån skal føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet. 

Til § 2-6 Bruk av lån 

Denne paragrafen presiserer begrepet bruk av lån i § 2-2 første ledd bokstav c og de 

begrensningene på bruk av lån i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet som følger 

av kommunelovens regler om lån.  

Første ledd første punktum presiserer at det bare er den delen av et opptatt lån som faktisk 

er brukt til å finansiere utgifter til investeringer eller til videre utlån, som skal føres som bruk 

av lån i investeringsregnskapet. Bestemmelsen er et unntak fra arbeidskapitalprinsippet og 
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anordningsprinsippet, jf. kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav a og c. Unntaket 

innebærer at årets utgifter sammenstilles med tilhørende finansiering med lån. Den delen av 

et lån som er tatt opp, men som ikke er brukt, skal ikke føres i investeringsregnskapet, men 

registreres på memoriakonto for ubrukte lånemidler, jf. andre punktum. 

Andre ledd presiserer at det ikke kan regnskapsføres bruk av lån utover det beløpet som er 

fastsatt i investeringsbudsjettet. Dette bygger på at bruken av lån som finansieringskilde må 

avgjøres av organet som har budsjettmyndigheten. Investeringsbudsjettet gir både en øvre 

ramme for årets låneopptak, jf. kommuneloven § 14-14 andre ledd andre punktum, og en 

øvre ramme for årets bruk av lån. Bestemmelsen må forstås slik at post 13 Bruk av lån i 

økonomisk oversikt investering etter § 5-5, ikke kan være høyere enn i 

investeringsbudsjettet. Tilsvarende kan ikke post 16 Bruk av lån til videreutlån være høyere 

enn i investeringsbudsjettet.  

Tredje ledd presiserer at årets bruk av lån ikke kan være høyere enn de utgiftene som etter 

loven kan lånefinansieres. Bestemmelsen må forstås slik at post 13 Bruk av lån i økonomisk 

oversikt investering etter § 5-5 ikke kan være høyere enn de utgiftene som kan 

lånefinansieres etter kommuneloven § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, og etter 

kirkeloven § 15 sjette ledd. Bestemmelsen må videre forstås slik at post 16 Bruk av lån til 

videreutlån ikke kan være høyere enn de utlånene som kan finansieres med lån etter 

kommuneloven § 14-17 første ledd. 

Fjerde ledd retter seg mot tilfeller hvor det påløp utgifter i forrige års investeringsregnskap 

som medførte at investeringsregnskapet ble avlagt med et udekket beløp. Eksempelvis kan 

det være tilfelle hvis en investering hadde en raskere framdrift enn planlagt, eller hvis 

planlagt finansiering uteble. Et udekket beløp må finansieres året etter at utgiftene påløp, jf. 

kommuneloven § 14-11 tredje ledd og § 14-12 første ledd andre punktum. Bestemmelsen 

slår derfor fast at bruk av lån kan være høyere enn det som følger av tredje ledd, hvis bruk 

av lån skal finansiere dekning av et tidligere års udekket beløp. Årets bruk av lån kan 

således overstige årets utgifter som kan lånefinansieres hvis det foreligger et udekket beløp i 

forrige års investeringsregnskap som må dekkes inn. Dette gjelder bare i de tilfellene der det 

udekkete beløpet skyldes utgifter som med hjemmel i lov kan lånefinansieres.  

Til § 2-7 Utbytte og uttak av kapital fra selskaper 

Bestemmelsen regulerer spørsmålet om utdeling av midler fra et selskap skal føres som 

inntekt i drift eller investering. Med begrepet selskap siktes det til aksjeselskap, 

interkommunalt selskap o.l. 

Bestemmelsen deler utdeling av midler i tre kategorier; utdeling av opptjente resultater i 

kommunens eller fylkeskommunens eiertid, utdeling av innskutt kapital og utdeling av verdier 

som kommunen eller fylkeskommunen har betalt vederlag for. Bestemmelsen må forstås slik 

at den selskapsrettslige formen på utdelingen ikke skal være avgjørende for om inntekten 

skal føres i drift eller investering. Det er det reelle innholdet i midlene som deles ut som er 

avgjørende for om inntekten skal regnes som opptjente resultater i kommunens eller 

fylkeskommunens eiertid, eller om inntekten skal regnes som utdeling av innskutt kapital, 

eller som utdeling av verdier som kommunen eller fylkeskommunen har betalt vederlag for.  

Første ledd innebærer at utdeling av midler fra et selskap skal regnes som en løpende 

inntekt, hvis utdelingen representerer resultater som er opptjent i selskapet i kommunens 

eller fylkeskommunens eiertid. Inntekten skal da føres i drift etter § 2-1 første ledd bokstav a. 
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Utdeling av resultater som selskapet har opptjent før kommunens eller fylkeskommunens 

eiertid skal føres i investering, jf. andre ledd. 

Med begrepet resultater siktes det til den egenkapitalen som selskapet har opptjent selv, 

inklusive endringer i regnskapsprinsipp, feil og verdiendringer o.l. som ikke resultatføres men 

som endrer egenkapitalen. 

I enkelte tilfeller kan situasjonen være at egenkapital som selskapet har tjent opp selv, blir 

benyttet til en forhøyelse av aksjekapitalen, jf. aksjeloven § 10-20 om fondsemisjon. Slik 

aksjekapital kan senere settes ned igjen etter aksjeloven § 12-1 og føres tilbake til den 

opptjente egenkapitalen. Ved utdeling av slike midler skal utdelingen regnes som utdeling av 

resultater, som etter første ledd skal føres i drift hvis midlene er tjent opp i kommunens eller 

fylkeskommunens eiertid. Dette gjelder selv om aksjeposten i kommunens eller 

fylkeskommunens balanseregnskap må skrives ned etter utdelingen.  

I praksis kan kapital som først har vært skutt inn i selskapet, enten av kommunen eller 

fylkeskommunen eller andre eiere, bli overført i selskapets balanseregnskap til den opptjente 

egenkapitalen. Dette kan i aksjeselskaper skje ved nedsettelse av aksjekapitalen etter 

aksjeloven § 12-1 første ledd og avsetning til fond (i praksis til annen egenkapital, jf. 

regnskapsloven § 6-2). Slik egenkapital omfattes ikke av begrepet resultater eller opptjent 

egenkapital etter første ledd. Utdeling av slike midler skal behandles som innskutt kapital og 

føres i investering etter andre ledd. 

Første ledd gjelder selv om beløpet som deles ut er vesentlig, og ikke regelmessig. 

Eksempelvis skal utdeling av resultater som er opptjent over flere år regnes som løpende 

inntekt, selv om beløpet er betydelig og av engangskarakter.  

Andre ledd innebærer at utdeling av kapital som er skutt inn i et selskap, skal føres i 

økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Med 

begrepet innskutt kapital siktes det til den egenkapitalen som eierne har skutt inn i selskapet 

ved stiftelse eller ved senere kapitalforhøyelse (emisjon). Bestemmelsen gjelder uavhengig 

av om kapitalen som deles ut, er skutt inn av kommunen eller fylkeskommunen selv 

(tilbakebetaling) eller av andre eiere.  

Eksempelvis vil midler som deles ut, kunne ha sitt opphav i tidligere innbetalt aksjekapital, 

selv om midlene før utdeling ikke er klassifisert som det i selskapets regnskap. Utdelingen 

skal i slike tilfeller behandles som utdeling av innskutt kapital, og føres i investering.  

I enkelte tilfeller kan situasjonen være at selskapets innskutte aksjekapital har sitt opphav i 

opptjente resultater fra virksomheten. I slike tilfeller skal dette regnes som utdeling av 

resultater, som etter første ledd skal føres i drift hvis midlene er tjent opp i kommunens eller 

fylkeskommunens eiertid. Dette gjelder selv om aksjeposten i kommunens eller 

fylkeskommunens balanseregnskap må skrives ned etter utdelingen.  

Andre ledd innebærer også at utdeling av verdier som kommunen eller fylkeskommunen har 

betalt vederlag for, skal føres i investering. Bestemmelsen retter seg for eksempel mot 

tilfeller der kommunen eller fylkeskommunen kjøper eierandeler i et selskap, hvor 

kjøpsprisen (vederlaget) også gjenspeiler verdier i selskapet som er opptjent før kommunen 

eller fylkeskommunens eiertid, og hvor disse verdiene deles ut til kommunen eller 

fylkeskommunen etter kjøpstidspunktet. Slike utdelinger skal etter andre ledd føres i 

investering.  

Andre ledd gjelder selv om beløpet som deles ut er uvesentlig, og selv om utdelingen skjer 

over flere år. 
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Utdeling av midler fra et selskap i forbindelse med avvikling av selskapet skal 

regnskapsføres etter reglene i § 2-2 første ledd bokstav b og § 2-8.  

Dersom et selskap kjøper egne aksjer fra kommunen eller fylkeskommunen, skal dette 

regnskapsføres av kommunen eller fylkeskommunen etter reglene i § 2-8.  

Til § 2-8 Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler 

Bestemmelsen gjelder ved salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler, 

og regulerer hvor stor del av denne salgsinntekten som skal føres i driften.  

Første ledd gjentar kommuneloven § 14-9 fjerde ledd første punktum, som slår fast at en 

andel av inntektene fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler skal 

regnes som løpende inntekter. Denne bestemmelsen gir et unntak fra utgangspunktet om at 

ved salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler, skal salgsinntekten i sin 

helhet inntektsføres i investering, slik som ved salg av andre anleggsmidler. Dette 

utgangspunktet er nedfelt i forskriften § 2-2 første ledd bokstav b. Unntaket betyr at en andel 

av inntekten fra aksjesalget skal føres i driften. Hvor stor denne andelen er, følger av 

bestemmelsene i andre og tredje ledd. Adgangen til å føre en andel av salgsinntekten i 

driften forutsetter at kommunen eller fylkeskommunen, alene eller sammen med andre 

kommuner eller fylkeskommuner, har bestemmende innflytelse i selskapet, jf. kommuneloven 

§ 14-9 fjerde ledd andre punktum. 

Andre ledd fastsetter at beløpet som skal føres i driften skal tilsvare den delen av 

salgsinntekten som gjenspeiler (ikke utdelte) resultater som er opptjent i selskapet i 

kommunens eller fylkeskommunens eiertid og som ved en videreføring av eierskapet til 

aksjene kunne blitt utdelt til kommunen eller fylkeskommunen og inntektsført i driften etter § 

2-7 første ledd.  

Andre ledd har utgangspunkt i at resultater som er opptjent i selskapet i kommunens eller 

fylkeskommunens eiertid, skal håndteres på samme måte i kommunens eller 

fylkeskommunens budsjett og regnskap, enten disse verdiene realiseres for kommunen eller 

fylkeskommunen ved fortsatt eierskap til aksjene og utdeling fra selskapet, eller ved salg av 

aksjene.  

Målt på salgstidspunktet, skal bestemmelsen ivareta at beløpet som tas i drift i forbindelse 

med aksjesalget, tilsvarer det som potensielt kunne blitt regnet som utdeling av opptjente 

resultater i eiertiden gitt at eierskapet ble videreført. Vurderingen av hva som anses som 

opptjente resultater i eiertiden i forbindelse med salg, vil tilsvare vurderingene som gjøres i 

forbindelse med utdelinger etter § 2-7.  

Det følger av bestemmelsen at kommunen eller fylkeskommunen ved salg av aksjer ikke skal 

kunne inntektsføre et beløp i driften som er større enn det beløpet som kommunen eller 

fylkeskommunen kunne inntektsført i driften i en situasjon der eierskapet ble videreført, målt 

ut fra kapitalen i selskapet på salgstidspunktet.  

Det følger videre av bestemmelsen at andelen av salgsinntekten som skal føres i drift, må 

stå i forhold den eierandelen som selges. Hvis for eksempel eierandelen før salg er 100 og 

opptjente resultater knyttet til denne eierandelen er på 10, må beløpet som henføres til drift 

være på 5 dersom det er 50 prosent av eierandelen som selges.  

Situasjonen kan videre være slik at kommunen eller fylkeskommunen mottar et utbytte fra 

selskapet etter at salgsavtalen er inngått, hvor dette utbyttet omfattes av beregningen etter 

andre ledd. Tredje ledd slår derfor fast at beløpet som er beregnet etter andre ledd i så fall 
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skal reduseres med det utbetalte utbyttet, hvis dette utbyttet føres i driften etter § 2-7 første 

ledd.  

Kapittel 3. Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld, regnskapsføring av pensjon, 

virkninger av endring i regnskapsprinsipp og bokføring 

Bestemmelsene i kapittel 3 gir nærmere regler om eiendeler og gjeld i balanseregnskapet, 

regnskapsføring av pensjon og virkning av endring i regnskapsprinsipp, samt enkelte 

utfyllende bestemmelser om bokføring.  

Til § 3-1 Klassifisering av eiendeler og gjeld 

Bestemmelsene i § 3-1 fastsetter hvordan eiendeler og gjeld skal klassifiseres i 

balanseregnskapet. Nærmere krav til spesifisering av ulike typer eiendeler og gjeld følger av 

oppstillingsplanen for balanseregnskapet i § 5-9. For øvrig må kravet til balanseføring av 

eiendeler og gjeld ses i sammenheng med de grunnleggende regnskapsprinsippene i 

kommuneloven § 14-6 tredje ledd.  

Første ledd første punktum innebærer at eiendeler som er vesentlige (betydelige) og bestemt 

til varig eie, skal klassifiseres som anleggsmidler. Bestemmelsen presiserer at eiendelen skal 

være vesentlig før den kan klassifiseres som anleggsmiddel. Varige driftsmidler vil normalt 

bare regnes som vesentlige når anskaffelseskost er høyere enn et gitt beløp. Finansielle 

anleggsmidler vil normalt alltid være vesentlige, uavhengig av beløp. Avgrensningen av hva 

som er vesentlig for ulike typer eiendeler må foretas i samsvar med god kommunal 

regnskapsskikk.  

I tillegg til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler, er også immaterielle eiendeler en 

underkategori av anleggsmidler, jf. oppstillingsplanen for balanseregnskapet i § 5-9. 

Kategorien immaterielle eiendeler under anleggsmidlene skal etter denne forskriften forstås 

snevert, og snevrere enn det som følger av regnskapsloven. Etter denne forskriften skal 

immaterielle eiendeler kun omfatte kjøp av rettigheter (konsesjoner e.l.) som kan gi 

fremtidige fordeler. Utgifter til eventuell forskning eller utvikling inngår ikke.  

Kjøp av programvare eller bruksrettigheter til dette skal heller ikke regnes som immaterielle 

eiendeler. Kjøp av programvare eller bruksrettigheter til dette som kan regnes som 

anleggsmidler, skal klassifiseres inn under varige driftsmidler. Dette viderefører gjeldende 

rett.  

Eiendeler som ikke klassifiseres som anleggsmidler, skal klassifiseres som omløpsmidler, jf. 

andre punktum. Bestemmelsen må imidlertid forstås i sammenheng med 

arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet, jf. kommuneloven § 14-6 tredje ledd 

bokstav a og c. Dette innebærer blant annet at driftsmidler som ikke er vesentlige og varige, 

ikke skal balanseføres som omløpsmidler. Det er således ikke åpning for å balanseføre 

varelager eller materialbeholdning.  

Andre ledd første punktum innebærer at det kun er lån som er tatt opp til visse typer formål 

som skal klassifiseres som langsiktig gjeld. Dette er lån til formål som nevnt i kommuneloven 

§ 14-15 første og andre ledd (lån til egne investeringer), § 14-16 (lån til andres investeringer) 

og § 14-17 første ledd (lån til videreutlån). Også leieforpliktelser hvor avtalen regnes som 

lånefinansiert kjøp inngår. I tillegg skal lån til investeringer i kirke og gravplasser som er tatt 

opp etter kirkeloven § 15 sjette ledd, klassifiseres som langsiktig gjeld. Bestemmelsen må 

forstås slik at lån til nevnte formål er langsiktig gjeld, uavhengig av lånets løpetid. Også 

avdrag som forfaller det påfølgende regnskapsåret skal regnes som langsiktig gjeld.  
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Gjeld som ikke klassifiseres som langsiktig gjeld er kortsiktig gjeld, jf. andre punktum. Også 

denne bestemmelsen må forstås i sammenheng med arbeidskapitalprinsippet og 

anordningsprinsippet, jf. kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav a og c. Dette innebærer 

blant annet at det ikke er åpning for å balanseføre ubrukte bundne midler som kortsiktig 

gjeld.  

Til § 3-2 Måling av anleggsmidler og langsiktig gjeld i balanseregnskapet 

Bestemmelsen gir reglene for måling (verdivurdering) av anleggsmidler og langsiktig gjeld i 

balanseregnskapet på balansetidspunktet (31.12.).  

Etter første ledd første punktum skal anleggsmidler måles til anskaffelseskost. Med 

anskaffelseskost ved kjøp, siktes det til kjøpsprisen med tillegg for utgiftene som er knyttet til 

kjøpet. Den nærmere avgrensningen av anskaffelseskost må foretas i samsvar med god 

kommunal regnskapsskikk. Anleggsmidlets verdi skal likevel justeres for eventuelle 

avskrivninger og nedskrivninger, jf. andre til fjerde punktum. 

Andre punktum slår fast at anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, skal avskrives 

i tråd med bestemmelsene i § 3-4. Med utnyttbar levetid siktes det til den perioden eiendelen 

forventes å kunne brukes. Avskrivningene skal synliggjøres i økonomisk oversikt drift, men 

skal ikke påvirke netto driftsresultat, jf. oppstillingsplanen i § 5-4.  

Hvis verdien (markedsverdien eller bruksverdien) til et anleggsmiddel blir vesentlig redusert 

sammenlignet med balanseført verdi, og verdifallet anses å bli varig, skal anleggsmidlet 

nedskrives til virkelig verdi, jf. tredje punktum. Med virkelig verdi siktes det for varige 

driftsmidler i denne sammenhengen til det som er høyest av salgsverdi og bruksverdi. Det 

nærmere innholdet i virkelig verdi må følge av god kommunal regnskapsskikk. 

Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger 

er til stede, jf. fjerde punktum. Bestemmelsen åpner ikke for oppskrivning av anleggsmidler i 

andre tilfeller enn ved reversering. Nedskrivninger skal ikke inngå i økonomisk oversikt drift, 

men det skal gis noteopplysninger om nedskrivninger i tråd med § 5-12 bokstav d. 

Andre ledd gir regler for måling av langsiktig gjeld. Første punktum slår fast at langsiktig gjeld 

skal måles til opptakskost. Med opptakskost siktes det til gjeldens pålydende ved tidspunktet 

for låneopptak. Det nærmere innholdet i opptakskost må følge av god kommunal 

regnskapsskikk. Verdien av langsiktig gjeld må likevel justeres for betalte avdrag.  

Andre punktum innebærer at langsiktig gjeld skal oppskrives ved en varig økning i 

gjeldsforpliktelsen. Renteendringer på langsiktig gjeld skal likevel ikke medføre oppskrivning 

av gjelden, jf. tredje punktum. Etter fjerde punktum skal oppskrivningen reverseres i den 

utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til stede. Bestemmelsen åpner ikke 

for nedskrivning av langsiktig gjeld i andre tilfeller enn ved reversering.  

Til § 3-3 Måling av omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balanseregnskapet 

Bestemmelsen gir reglene for måling (verdivurdering) av omløpsmidler og kortsiktig gjeld i 

balanseregnskapet på balansetidspunktet (31.12.).  

Etter første ledd første punktum skal omløpsmidler måles til det laveste av anskaffelseskost 

og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Med virkelig verdi i denne sammenhengen siktes 

det i utgangspunktet til markedsverdi. Det nærmere innholdet i virkelig verdi må følge av god 

kommunal regnskapsskikk. Bestemmelsen skal forstås slik at anordningsprinsippet etter 

kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav c overstyres, ved at også urealisert verdifall på 
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omløpsmidler skal utgiftsføres som tap, og ved at senere urealisert verdistigning (reversering 

av tap) skal inntektsføres.  

Etter andre punktum skal markedsbaserte finansielle omløpsmidler måles til virkelig verdi. 

Bestemmelsen er et unntak fra laveste verdis prinsipp i første punktum, og innebærer at 

markedsbaserte finansielle omløpsmidler alltid skal vurderes til markedsverdi i balansen. Det 

vil si at alle urealiserte verdistigninger og verdifall på slike eiendeler skal inntektsføres som 

gevinst eller utgiftsføres som tap. Med markedsbaserte finansielle omløpsmidler siktes det til 

finansielle instrumenter som er klassifisert som omløpsmidler, og som inngår i en 

handelsportefølje beregnet for videresalg i verdipapirmarkedet, og som omsettes på en 

autorisert og regulert markedsplass (eksempelvis børs) og som har god eierspredning og 

likviditet. Også denne bestemmelsen skal forstås slik at anordningsprinsippet etter 

kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav c overstyres.  

Andre ledd fastsetter regler for måling av kortsiktig gjeld. Første punktum slår fast at 

kortsiktig gjeld skal måles til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi.  

Gjeldende regnskapsforskrift § 8 siste ledd tredje punktum slår fast at kortsiktig gjeld som 

vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. 

Departementet ser ikke behovet for denne bestemmelsen, og bestemmelsen er derfor ikke 

videreført.  

Tredje ledd gjelder ved regnskapsmessig sikring. Bestemmelsen slår fast at gevinst eller tap 

på et sikringsinstrument skal sammenstilles med tap eller gevinst på sikringsobjektet. 

Sikringsobjektet kan være én bestemt eiendel eller forpliktelse, eller en portefølje av 

likeartede eiendeler eller forpliktelser. Bestemmelsen gir et unntak fra verdivurderingsreglene 

i første og andre ledd som krever regnskapsføring av urealisert tap og gevinst. 

Bestemmelsen innebærer ved kontantstrømsikring for eksempel at urealisert tap på en 

rentebytteavtale ikke skal regnskapsføres hvis avtalen fungerer som sikringsinstrument for 

rentene på et lånebeløp (sikringsobjekt). Bestemmelsen gjelder også ved verdisikring. 

Bestemmelsen erstatter bestemmelsene i gjeldende regnskapsforskrift § 8 sjette ledd andre 

punktum og niende ledd andre punktum. 

Til § 3-4 Avskrivninger av anleggsmidler 

Første ledd er nytt. Første punktum slår fast at anleggsmidler som har begrenset utnyttbar 

levetid, skal avskrives planmessig over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Med 

utnyttbar levetid siktes det til den perioden eiendelen forventes å kunne brukes. I praksis vil 

bestemmelsen gjelde varige driftsmidler, og eventuelle immaterielle eiendeler med begrenset 

levetid. Normalt vil alle varige driftsmidler ha begrenset levetid, med unntak for tomter.  

Det følger av første punktum at det må tas stilling til hvor lang den utnyttbare levetiden er, og 

at avskrivningene skal foretas over denne perioden.  

Det følger også av første punktum at avskrivningene skal være planmessige. Med 

planmessige siktes det til at avskrivningene følger en fast og forutsigbar plan, som 

samsvarer med bruken av anleggsmidlet. På grunn av usikkerheten om hva som er en 

nøyaktig avskrivningsplan, vil lineære avskrivninger normalt anses å oppfylle kravet om 

planmessighet. Bestemmelsen åpner for andre avskrivningsmetoder enn lineære 

avskrivninger.  

Andre punktum innebærer at avskrivningsperioden likevel ikke kan være lengre enn det som 

er angitt i bokstavene a til e. Bestemmelsen må forstås slik at hvis maksimal 

avskrivningsperiode er kortere enn den forventede utnyttbare levetiden, skal de maksimale 
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avskrivningsperiodene benyttes selv om forventet levetid er lengre. Bestemmelsen må også 

forstås slik at maksimale avskrivningsperioder bare kan benyttes dersom den forventete 

utnyttbare levetiden er lik eller lengre enn de angitte maksimale avskrivningsperiodene. 

Dersom forventet levetid er kortere enn maksimal avskrivningsperiode, skal forventet levetid 

legges til grunn, jf. første punktum. 

Maksimale avskrivningsperioder for eiendeler som ikke er nevnt i andre bokstavene a til e 

eller som ikke naturlig faller inn under noen av kategoriene, må følge av god kommunal 

regnskapsskikk.  

Andre ledd fastsetter at avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er 

anskaffet. For investeringsprosjekter vil dette si senest året etter at prosjektet er ferdigstilt og 

klart til bruk. Dersom det går tid mellom anskaffelsestidspunktet og tidspunktet for når 

anleggsmidlet tas i bruk, kan det tas hensyn til dette i avskrivningsplanen, jf. første ledd.  

Tredje ledd er ny. Første punktum åpner for at større varige driftsmidler kan deles opp i ulike 

komponenter som avskrives hver for seg. Bestemmelsen er primært relevant for bygninger, 

hvor bygningen kan dekomponeres i flere bestanddeler, for eksempel bygningskropp, 

tak/vinduer/yttervegger, og tekniske installasjoner. De ulike bestanddelene følger så hver sin 

avskrivningsplan ut fra forventet levetid eller tid til utskifting, med raskere avskrivningsplan 

for det som må skiftes ut først. Andre punktum innebærer at dekomponering ikke skal 

medføre at gjennomsnittlig avskrivningsperiode blir lengre enn det som følger av første ledd. 

Eksempelvis kan den gjennomsnittlige levetiden for et skolebygg som dekomponeres i 

regnskapet, ikke være lengre enn 40 år. 

Bestemmelsene i § 3-4 kommer kun til anvendelse for nye anleggsmidler. Eksisterende 

anleggsmidler avskrives etter avskrivningsplanen som allerede benyttes i tråd med gjeldende 

regnskapsforskrift § 8. 

Til § 3-5 Pensjonspremier, premieavvik, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

Bestemmelsene i § 3-5 gir nærmere regler for regnskapsføring av pensjon som skal bidra til 

at budsjettet og regnskapet belastes med pensjonskostnader som er mer stabile og 

forutsigbare over tid. Andre og tredje ledd om regnskapsføring av premieavvik er unntak fra 

arbeidskapitalprinsippet i kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav a og 

anordningsprinsippet i kommuneloven § 14-6 bokstav c. Bestemmelsene gjelder også 

pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse, selv om disse ikke er fondert.   

Første ledd presiserer at pensjonspremiene skal utgiftsføres i samsvar med 

anordningsprinsippet, jf. kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav c. Arbeidsgiveravgift 

regnskapsføres på samme måte. 

Andre ledd første punktum definerer begrepet årets premieavvik, som er differansen mellom 

årets pensjonspremie og årets netto pensjonskostnad (inklusive arbeidsgiveravgift). Med 

pensjonspremie siktes det til innbetalinger som skal dekke pensjonsytelser som 

pensjonsordningens medlemmer har rett til. Kostnader til administrasjon og forvaltning av 

pensjonsordningen skal ikke inngå i pensjonspremien når premieavviket beregnes. Premie 

for rentegaranti skal heller ikke inngå. Med årets netto pensjonskostnad siktes det til 

summen av årets pensjonsopptjening og årets rentekostnad på pensjonsforpliktelsen (brutto 

pensjonskostnad), fratrukket årets forventete avkastning på pensjonsmidlene, slik dette 

beregnes i tråd med anerkjente aktuarmetoder. Blant annet må det tas hensyn til forventet 

fremtidig lønnsvekst og regulering av pensjonene. Virkningen av estimatendringer og 

planendringer inngår ikke i netto pensjonskostnad, jf. syvende ledd.  
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Andre punktum gjelder dersom pensjonspremien er større enn netto pensjonskostnad. Da 

skal premieavviket (inklusive arbeidsgiveravgift) føres til inntekt. Samtidig skal beløpet 

balanseføres under omløpsmidlene, jf. oppstillingsplanen for balanseregnskapet i § 5-9. 

Tredje punktum gjelder dersom pensjonspremien er mindre enn netto pensjonskostnad. Da 

skal premieavviket (inklusive arbeidsgiveravgift) føres til utgift. Samtidig skal beløpet 

balanseføres under kortsiktig gjeld, jf. oppstillingsplanen for balanseregnskapet i § 5-9.  

Andre og tredje punktum innebærer at regnskapet samlet sett blir belastet med årets netto 

pensjonskostnad (inklusive arbeidsgiveravgift) i stedet for årets pensjonspremie.  

Tredje ledd første punktum stiller krav om at premieavvikene som balanseføres etter andre 

ledd, skal amortiseres (tilbakeføres) fullt ut. Amortiseringen skal foretas i syv år, fra og med 

det påfølgende året, det vil si året etter at premieavviket ble balanseført. Amortiseringen skal 

foretas med like årlige beløp. Kravet om tilbakeføring innebærer at premieavviket som er 

inntektsført i år 1 etter andre ledd andre punktum, reverseres gjennom en årlig utgiftsføring 

fra og med år 2, med et årlig beløp som tilsvarer 1/7 av det opprinnelig balanseførte 

premieavviket. Det balanseførte beløpet reduseres samtidig med 1/7 hvert år. Tilsvarende 

gjelder for premieavvik som er utgiftsført etter andre ledd tredje punktum, med påfølgende 

inntektsføring og reduksjon av det balanseførte beløpet.  

Regelen om amortisering over 7 år gjelder bare for premieavvik oppstått i 2014 og senere. 

Andre punktum slår fast at premieavvik som er oppstått i perioden 2011 til 2013 fortsatt skal 

amortiseres over ti år. Tredje punktum slår fast at premieavvik som er oppstått i 2010 og 

tidligere fortsatt skal amortiseres over femten år.  

Fjerde ledd åpner for at premieavvik som balanseføres etter andre ledd, amortiseres fullt ut i 

året etter at det oppsto. Amortisering foretas da i sin helhet, i stedet for å fordele denne over 

7 år som angitt i tredje ledd første punktum. Det ligger til det organet som skal vedta 

årsregnskapet, å avgjøre om denne muligheten skal benyttes. Fjerde ledd er ikke til hinder 

for at tidligere års premieavvik fortsatt amortiseres over henholdsvis syv, ti og femten år, 

mens fremtidige premieavvik amortiseres fullt ut året etter at det oppsto.  

Det følger av tredje og fjerde ledd at premieavvik ikke kan amortiseres direkte mot 

egenkapitalen.  

Femte ledd første punktum innebærer at også pensjonsmidlene (brutto) skal føres opp i 

balanseregnskapet under anleggsmidlene. Med pensjonsmidlene siktes det til alle midler 

som er avsatt til dekning av pensjonsforpliktelsene. Egenkapital i egen pensjonskasse eller 

gjensidig livsforsikringsselskap skal likevel ikke medregnes i pensjonsmidlene, jf. andre 

punktum. Tredje punktum slår fast at pensjonsmidlene skal vurderes til virkelig verdi. 

Obligasjoner som inngår i pensjonsmidlene og som holdes til forfall, skal likevel vurderes til 

anskaffelseskost, jf. fjerde punktum.  

Sjette ledd første punktum innebærer at også pensjonsforpliktelsene (brutto) skal føres opp i 

balanseregnskapet under langsiktig gjeld. Andre punktum innebærer at pensjonsforpliktelsen 

skal måles til nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som virksomhetens 

ansatte regnskapsmessig har opptjent rett til ved utgangen av regnskapsåret, inklusive 

arbeidsgiveravgift, slik dette beregnes i tråd med anerkjente aktuarmetoder. Blant annet må 

det tas hensyn til forventet fremtidig lønnsvekst og regulering av pensjonene.  

Syvende ledd slår fast at estimatavvik kun skal regnskapsføres i balansen. Med estimatavvik 

for pensjonsmidlene (eller pensjonsforpliktelsene) siktes det til differansen mellom de 

estimerte pensjonsmidlene (eller pensjonsforpliktelsene) ved utgangen av foregående 

regnskapsår (31.12. år 0) og nytt beste estimat for pensjonsmidlene (eller 
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pensjonsforpliktelsene) ved inngangen til regnskapsåret (1.1. år 1). Slike estimatendringer 

oppstår for eksempel som følge av endringer i økonomiske eller aktuarmessige 

forutsetninger. Bestemmelsen slår videre fast at også virkningen av planendringer på 

pensjonsforpliktelsene kun skal balanseføres. Med planendringer siktes det til endringer i 

reglene for utmåling av pensjonsytelsene. Virkningen av planendringer tilsvarer differansen 

mellom pensjonsforpliktelsen estimert etter gamle regler og pensjonsforpliktelsen estimert 

etter nye regler, for det samme måletidspunktet.  

Til § 3-6 Forutsetninger for beregning av netto pensjonskostnad, pensjonsmidler og 
pensjonsforpliktelser 

Første ledd første punktum slår fast at de økonomiske forutsetningene som skal legges til 

grunn for beregning av netto pensjonskostnad, pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene 

etter § 3-5, skal fastsettes av departementet. Med økonomiske forutsetninger siktes det til 

forventet lønnsvekst, diskonteringsrente for pensjonsforpliktelsen, avkastning på 

pensjonsmidlene, endringer i folketrygdens grunnbeløp og regulering av pensjoner mv.  

Første punktum slår også fast at beregningene skal gjøres på grunnlag av anerkjente 

aktuarmessige forutsetninger. Det siktes her til forutsetninger om levealder, uførhet, 

dødelighet, avgangstidspunkt o.l.  

Andre punktum åpner for at de aktuarmessige forutsetningene kan inneholde 

sikkerhetsmarginer. Dette innebærer at beregningene av netto pensjonskostnad og 

pensjonsforpliktelsene kan bygge på de samme forutsetningene som ligger til grunn for 

beregning av forsikringsmessig pensjonspremie og premiereserve. Departementet kan 

likevel etter tredje punktum fastsette nærmere hvilke aktuarmessige forutsetninger som skal 

brukes i beregningene.  

Hvis det foretas endringer i de aktuarmessige beregningsforutsetningene, og disse 

endringene har vesentlig effekt på netto pensjonskostnad, pensjonsmidlene og 

pensjonsforpliktelsene, skal endringene ikke brukes i beregningen før det tidspunktet som 

departementet bestemmer, jf. andre ledd første punktum. Det følger av andre punktum at 

departementet alltid fastsetter tidspunktet for når planendringer skal tas inn i beregningene.   

Til § 3-7 Virkninger av endring av regnskapsprinsipp 

Første punktum innebærer at virkninger av endring av regnskapsprinsipp skal føres direkte 

mot egenkapitalen. Med endring av regnskapsprinsipp siktes det til en systematisk endring i 

hvordan inntekter eller utgifter periodiseres, eller hvordan eiendeler eller gjeld måles. 

Bestemmelsen innebærer at endring av regnskapsprinsipp ikke skal påvirke resultatet i 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet i det året endringen gjennomføres.  

Bestemmelsen skiller mellom virkninger som påvirker arbeidskapitalen, og ikke. Etter andre 

punktum skal virkninger som påvirker arbeidskapitalen, føres mot egen konto for slike 

prinsippendringer. Etter tredje punktum skal virkninger som påvirker anleggsmidler eller 

langsiktig gjeld, føres mot kapitalkonto.  

Negativ saldo som skyldes prinsippendring regnes ikke som merforbruk eller udekket, og 

forskriften stiller heller ikke krav om at negativ saldo skal dekkes inn. Positiv saldo som 

skyldes prinsippendring regnes ikke som avsetninger til fond, og forskriften åpner heller ikke 

for at positiv saldo kan føres som bruk av avsetninger til finansiering av utgifter.  
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Til § 3-8 Bokføring  

Regnskapsopplysninger skal bokføres, spesifiseres, dokumenteres og oppbevares i samsvar 

med bokføringsloven §§ 3 til 14 med tilhørende forskrift, jf. kommuneloven § 14-6 femte ledd.  

Begrepet pliktig regnskapsrapportering er et sentralt begrep i bokføringsloven, fordi 

bokføringsloven kun retter seg mot utarbeidelse av og kontrollen med pliktig 

regnskapsrapportering. Begrepet pliktig regnskapsrapportering er definert i bokføringsloven § 

3. I bokføringsforskriften § 2-1 er det nærmere fastsatt hva som skal regnes som pliktig 

regnskapsrapportering. Bokføringsforskriften § 2-1 gjelder imidlertid kun for virksomhet som 

er bokføringspliktig etter bokføringsloven § 2.  

Første ledd erstatter gjeldende regnskapsforskrift § 2 tredje ledd. Første ledd definerer hva 

som skal regnes som pliktig regnskapsrapportering for virksomhet som er bokføringspliktig 

etter kommuneloven § 14-6 femte ledd. For slik virksomhet vil pliktig regnskapsrapportering 

omfatte årsregnskap etter kommuneloven § 14-6 og § 14-8 og regnskapsrapporten til 

KOSTRA etter kommuneloven § 16-1.  

Kommunal og fylkeskommunal virksomhet som har plikt til å levere skattemelding for 

formues- og inntektsskatt mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-2, eller plikt til å levere 

skattemelding for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3, er bokføringspliktig etter 

bokføringsloven § 2 andre ledd «for den virksomhet som drives». For slik virksomhet gjelder 

fortsatt definisjonen av pliktig regnskapsrapportering i bokføringsforskriften § 2-1. 

Andre ledd viderefører gjeldende regnskapsforskrift § 2 andre ledd. Første punktum 

fastsetter et unntak fra kravene i bokføringsforskriften § 5-3-2 om fortløpende registrering av 

kontantsalg på kassaapparat mv. Unntaket innebærer at kravene i § 5-3-2 kan fravikes for en 

avgrenset virksomhet dersom kontantsalget i den aktuelle virksomheten er mindre enn 3G i 

løpet av regnskapsåret. Dersom kravene i § 5-3-2 fravikes, skal kontantsalget dokumenteres 

etter reglene i bokføringsforskriften delkapittel § 5-4, så langt de passer, jf. andre punktum. 

Tredje punktum presiserer at adgangen til å fravike bokføringsforskriften § 5-3-2 ikke gjelder 

for virksomhet som er bokføringspliktig etter bokføringsloven § 2 andre ledd.  

Kapittel 4. Avslutningen av driftsregnskapet og investeringsregnskapet 

Bestemmelsene i dette kapitlet regulerer hvordan driftsregnskapet og investeringsregnskapet 

skal avsluttes før årsregnskapet avlegges og vedtas. Årsavslutningsdisposisjonene skal 

stilles opp i en egen oversikt, jf. § 5-10. 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder ikke for det konsoliderte regnskapet, jf. § 11-1 fjerde 

ledd. 

Til § 4-1 Strykninger av budsjettdisposisjoner i driftsregnskapet 

Bestemmelsen gir regler om at avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond mv. som er 

vedtatt i driftsbudsjettet eller som har hjemmel i delegert myndighet, likevel ikke skal 

gjennomføres i driftsregnskapet, hvis gjennomføring av disposisjonene medfører at 

driftsregnskapet avsluttes med et merforbruk eller et mindreforbruk på bunnlinjen.  

Første ledd regulerer det første trinnet i avslutningen av driftsregnskapet, før strykninger mv. 

Etter første punktum skal bruk av og avsetning til disposisjonsfond, overføring til investering 

og inndekning av tidligere års merforbruk først føres i samsvar med de beløpene som er 

vedtatt i årsbudsjettet. Andre punktum slår fast at også bruk av og avsetning til 

disposisjonsfond og overføring til investering som er vedtatt av underordnet organ, skal tas 
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med. Slike disposisjoner kan kun bestemmes av et underordnet organ når organet har fått 

delegert myndighet til dette. 

Ved årsavslutningen skal ubrukte bundne inntekter alltid avsettes i sin helhet til bundet fond. 

Dette følger av kommuneloven § 14-10 fjerde ledd. Bruk av bundet fond føres i samsvar med 

god kommunal regnskapsskikk. 

Andre ledd innebærer at beløpet som overføres fra drift til investering etter første ledd likevel 

må reduseres, dersom overføringen medfører at løpende inntekter avsettes på 

investeringsfond. Behovet for å redusere overføringen må således ses i sammenheng med 

avslutningen av investeringsregnskapet. Plikten til å redusere overføringen er uavhengig av 

om det er behov for å gjennomføre strykninger etter tredje ledd bokstav a, og kommer også i 

tillegg til slike strykninger hvis det er nødvendig. Bestemmelsen bygger på kommuneloven § 

14-9 andre ledd andre punktum. 

Dersom driftsregnskapet viser seg å gi et («foreløpig») merforbruk etter at 

årsavslutningsdisposisjonene i første og andre ledd er gjennomført, stiller tredje ledd første 

punktum krav om å redusere merforbruket så mye som mulig (ned til 0) ved å foreta 

strykninger av overføring til investering mv. Merforbruket må reduseres så langt det er mulig 

å foreta strykninger. Med strykninger menes å redusere det beløpet som føres i regnskapet, 

sammenlignet med det som i utgangspunktet er ført etter første ledd og andre ledd. 

Bestemmelsen bygger på at disposisjoner som det likevel ikke er rom for å gjennomføre, må 

reverseres. For det første skal overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 

strykes, jf. bokstav a. Det er nytt at overføring til investering som er vedtatt av underordnet 

organ ikke lenger er unntatt fra strykninger. Unntaket som ligger i gjeldende 

regnskapsforskrift § 9 første ledd nr. 1 er ikke videreført. For det andre skal avsetninger til 

disposisjonsfond strykes, jf. bokstav b. Avsetninger som er vedtatt av underordnet organ er 

ikke unntatt fra strykninger, og skal også strykes. Avsetninger til bundne fond skal ikke 

strykes. For det tredje skal inndekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet strykes, 

jf. bokstav c.  

Andre punktum presiserer at overføringer av bundne midler til bruk i investering ikke er 

gjenstand for strykninger. Overføring av bundne inntekter eller midler fra et bundet driftsfond 

som også kan benyttes til investering, skal således ikke strykes.  

Tredje punktum innebærer at strykning av inndekning av tidligere års merforbruk etter første 

punktum bokstav c først kan gjennomføres etter at strykninger etter bokstav a og b er 

gjennomført så langt som mulig. Strykning av inndekning av merforbruk fra tidligere år skal 

således bare gjennomføres hvis årets merforbruk ikke er redusert ned til 0 ved hjelp av 

strykninger etter bokstav a og b. Forskriften regulerer ikke rekkefølgen på strykninger etter 

bokstav a og b. 

Dersom driftsregnskapet viser seg å gi et («foreløpig») mindreforbruk etter at 

årsavslutningsdisposisjonene i første og andre ledd er gjennomført, stiller fjerde ledd krav om 

å redusere mindreforbruket så mye som mulig (ned til 0) ved å stryke bruk av 

disposisjonsfond. Mindreforbruket må reduseres så langt det er mulig å foreta strykninger. 

Bestemmelsen bygger på at en disposisjon som det likevel ikke er nødvendig å foreta, må 

reverseres. Det følger av bestemmelsen at bruk av bundne fond ikke skal strykes. 

Bestemmelsen i fjerde ledd er ny. 
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Til § 4-2 Bruk av disposisjonsfond, fremføring av merforbruk og disponering av mindreforbruk 
i driftsregnskapet 

Bestemmelsen er ny, og pålegger bruk av disposisjonsfond, selv om det ikke er vedtatt i 

budsjettet, dersom dette er mulig og nødvendig for å redusere et merforbruk før 

driftsregnskapet avsluttes. Bestemmelsen pålegger også inndekning av et merforbruk fra 

tidligere år eller avsetning til disposisjonsfond før regnskapet avsluttes, selv om dette ikke er 

vedtatt i budsjettet, hvis driftsregnskapet ellers vil bli avsluttet med et mindreforbruk.   

Første ledd gjelder hvis driftsregnskapet fortsatt viser et merforbruk etter at 

årsavslutningsdisposisjonene i § 4-1 er gjennomført. Første punktum innebærer at 

merforbruket da skal reduseres ytterligere ved bruk av disposisjonsfondet før regnskapet 

avsluttes, så langt balanseregnskapet viser at det er midler på fondet. Bestemmelsen 

innebærer at driftsregnskapet bare skal legges frem med et merforbruk på bunnlinjen hvis 

det ikke finnes tilgjengelige midler på disposisjonsfondet som kan redusere merforbruket. Et 

merforbruk kan følgelig bare fremføres til inndekning i senere år i den grad det ikke finnes 

midler på disposisjonsfondet til å dekke inn merforbruket umiddelbart. 

Andre punktum skjermer den delen av disposisjonsfondet som i det opprinnelige vedtaket om 

årsbudsjett for året etter regnskapsåret brukes til å finansiere driftsbudsjettet. Bestemmelsen 

innebærer at denne delen av disposisjonsfondet ikke skal benyttes til å redusere et 

merforbruk etter første punktum. Hvis for eksempel saldoen på disposisjonsfondet er 100 per 

31.12 i år 0, og det er vedtatt at 40 av disse skal finansiere budsjettet i år 1, betyr 

bestemmelsen at det maksimalt er de resterende 60 på disposisjonsfondet som eventuelt 

kan gå med til å dekke et merforbruk i regnskapet for år 0.  

Bruk av disposisjonsfond som er vedtatt i forbindelse med revideringer av årsbudsjettet er 

ikke skjermet etter andre punktum. Heller ikke bruk av disposisjonsfond som er bestemt av 

underordnet organ i tråd med delegert myndighet er skjermet. 

Dersom et merforbruk ikke kan reduseres til 0 etter bruk av disposisjonsfond i tråd med 

første punktum, vil det være det gjenstående merforbruket som føres opp på bunnlinjen når 

regnskapet avlegges, og som fremføres til inndekning i senere år, jf. tredje punktum. 

Inndekningen må skje innenfor fristene i kommuneloven § 14-11 og § 14-12. 

Andre ledd gjelder hvis driftsregnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter at 

årsavslutningsdisposisjonene nevnt i § 4-1 er gjennomført. Bestemmelsen innebærer at 

mindreforbruket da skal disponeres fullt ut, før regnskapet avsluttes. Hvis balanseregnskapet 

viser et merforbruk fra tidligere år, følger det av første punktum at dette skal dekkes inn først 

ved å føre opp slik inndekning i driftsregnskapet, begrenset oppad til størrelsen på (det 

«foreløpige») mindreforbruket. Hvis mindreforbruket er større enn tidligere års merforbruk, 

skal det overskytende avsettes til disposisjonsfond ved å føre opp slik avsetning i 

driftsregnskapet, jf. andre punktum. Driftsregnskapet skal etter dette ikke lenger legges frem 

med et mindreforbruk på bunnlinjen.  

Til § 4-3 Strykninger av budsjettdisposisjoner i investeringsregnskapet 

Bestemmelsen gir regler om at avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond mv. 

som er vedtatt i investeringsbudsjettet eller med hjemmel i delegert myndighet, likevel ikke 

skal gjennomføres i investeringsregnskapet, hvis gjennomføring av disposisjonene medfører 

at investeringsregnskapet avsluttes med et udekket eller et udisponert beløp på bunnlinjen.  

Første ledd regulerer det første trinnet i avslutningen av investeringsregnskapet, før 

strykninger mv. Etter første punktum skal bruk av og avsetning til ubundet investeringsfond, 
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overføring fra drift og inndekning av tidligere års udekket beløp først føres i samsvar med de 

beløpene som er vedtatt i årsbudsjettet. Andre punktum slår fast at også bruk av og 

avsetning til ubundet investeringsfond og overføring fra drift som er vedtatt av underordnet 

organ, skal tas med. Slike disposisjoner kan kun bestemmes av et underordnet organ når 

organet har fått delegert myndighet til dette. 

Ved årsavslutningen skal ubrukte bundne inntekter alltid avsettes i sin helhet til bundet fond. 

Dette følger av kommuneloven § 14-10 fjerde ledd. Bruk av bundet fond føres i samsvar med 

god kommunal regnskapsskikk.  

Bruk av lån føres i samsvar med § 2-6.  

Andre ledd svarer til § 4-1 andre ledd.  

Tredje ledd presiserer at også bruk av lån vil kunne måtte reduseres i forhold til budsjettert 

beløp. Dette følger av § 2-6. Eksempelvis må bruk av lån reduseres dersom dette er 

nødvendig for å unngå at bruk av lån finansierer andre utgifter enn det som kan 

lånefinansieres. Bruk av lån må også reduseres dersom det er nødvendig for å unngå at 

investeringsregnskapet finansieres med mer lån enn det er behov for, jf. femte ledd.  

Dersom investeringsregnskapet viser seg å gi et («foreløpig») udekket beløp etter at 

årsavslutningsdisposisjonene i første og andre ledd er gjennomført, stiller fjerde ledd krav om 

å redusere det udekkete beløpet så mye som mulig (ned til 0) ved å foreta strykninger. Det 

udekkete beløpet må reduseres så langt det er mulig ved å foreta strykninger av avsetninger 

til ubundet investeringsfond. Avsetninger som er vedtatt av underordnet organ, er ikke 

unntatt fra strykninger, og skal også strykes. Avsetninger til bundne fond skal ikke strykes. 

Bestemmelsen bygger på at disposisjoner som det likevel ikke er rom for å gjennomføre, må 

reverseres. Inndekning av tidligere års udekket beløp i investeringsregnskapet skal ikke 

strykes.  

Dersom investeringsregnskapet viser seg å gi et («foreløpig») udisponert beløp etter at 

årsoppgjørsdisposisjonene i første til tredje ledd er gjennomført, stiller femte ledd krav om å 

redusere det udisponerte beløpet så mye som mulig (ned til 0) ved å foreta strykninger. Det 

udisponerte beløpet må reduseres så langt det er mulig å foreta strykninger. Bestemmelsen 

bygger på at disposisjoner som det likevel ikke er nødvendig å foreta, må reverseres. For det 

første skal overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet strykes, jf. bokstav a. 

For det andre skal bruk av lån strykes, jf. bokstav b. For det tredje skal bruk av ubundet 

investeringsfond strykes. Bestemmelsen regulerer ikke rekkefølgen på disse strykningene. 

Det følger av bestemmelsen at bruk av bundne fond ikke skal strykes. Bestemmelsen i femte 

ledd er ny. 

Til § 4-4 Fremføring av udekket beløp og disponering av udisponert beløp i 
investeringsregnskapet 

Første ledd svarer til kommuneloven § 14-11 tredje ledd og § 14-12 første ledd tredje 

punktum, og presiserer at et udekket beløp skal føres opp til dekning på budsjettet i det 

samme året som det udekkete beløpet legges frem. Dette innebærer at 

investeringsbudsjettet for år 1 må reguleres hvis det oppstår et udekket beløp i 

investeringsregnskapet for år 0. Dette viderefører gjeldende rett.  

Andre ledd gjelder hvis investeringsregnskapet fortsatt viser et udisponert beløp etter at 

årsavslutningsdisposisjonene nevnt i § 4-3 er gjennomført. Bestemmelsen innebærer at det 

udisponerte beløpet da skal disponeres fullt ut, før regnskapet avsluttes. 
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Investeringsregnskapet skal således ikke lenger legges frem med et eventuelt udisponert 

beløp på bunnlinjen.  

Kapittel 5. Obligatoriske oppstillinger i økonomiplanen, årsbudsjettet og 

årsregnskapet 

Bestemmelsene i dette kapitlet stiller krav til hvilke oppstillinger og opplysninger som 

økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet skal inneholde.  

Til § 5-1 Oppstillinger i økonomiplanen og årsbudsjettet  

Første ledd første punktum angir hvilke oppstillinger som økonomiplanen og årsbudsjettet 

skal inneholde. Andre punktum stiller krav om at oppstillingene i økonomiplanen og 

årsbudsjettet skal inneholde kolonner med beløp for det forrige budsjettåret og for det sist 

vedtatte årsregnskapet, i tillegg til beløpene for budsjettperioden.  

Andre ledd presiserer at kravene til oppstillinger i første ledd, også gjelder ved innstillingene 

til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett. Oppstillingene skal således inngå i det alminnelige 

ettersynet etter kommuneloven § 14-3 fjerde ledd.  

Til § 5-2 Oppstillinger og opplysninger i årsregnskapet  

Første ledd første punktum angir hvilke oppstillinger som årsregnskapet skal inneholde.  

Andre punktum stiller krav om at oppstillingene i årsregnskapet skal inneholde kolonner med 

beløp for det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, det regulerte årsbudsjettet og det forrige 

årsregnskapet, i tillegg til beløpene for regnskapsperioden. Tredje punktum presiserer at 

balanseregnskapet kun skal vise verdiene ved utgangen av regnskapsåret og verdiene ved 

utgangen av forrige regnskapsår. 

Andre ledd innebærer at årsregnskapet også skal inneholde noteopplysningene som angitt i 

§§ 5-11 og 5-12.  

Tredje ledd presiserer at kravene til oppstillinger og noteopplysninger i første og andre ledd, 

også gjelder for avleggelsen av årsregnskapet, og ved innstillingen til vedtak om 

årsregnskap.  

Til § 5-3 Spesifisering av poster  

Oppstillingsplanene etter §§ 5-4 til 5-10 er obligatoriske på den måten at alle de angitte 

postene skal tas med og stilles opp i den rekkefølgen som det framgår av de nevnte 

bestemmelsene. Bestemmelsen i § 5-3 åpner for å avvike fra dette ved å enten dele opp 

poster eller tilføye nye poster, men uten at rekkefølgen endres. Eksempelvis kan oppdeling 

skje ved at det opprettes en egen post for utbytte i økonomisk oversikt drift, som skilles ut fra 

posten for renteinntekter, utbytter og gevinster på finansielle omløpsmidler. Eksempelvis kan 

tilføyelse av poster skje ved at det opprettes poster for «konserninterne» fordringer og gjeld, 

som spesifiserer hvor stor del av sum fordringer og gjeld som er interne innenfor kommunen 

eller fylkeskommunen som rettssubjekt. Tilføyelse av poster kan også være aktuelt dersom 

det er vesentlige inntekter eller utgifter som bør framgå direkte av oppstillingen.  

Adgangen til å tilføye poster vil være begrenset av reglene i kapittel 2. Eksempelvis kan det 

ikke tilføyes en post i investeringsregnskapet for bruk av bundet driftsfond, jf. §§ 2-1 og 2-2.  
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Til § 5-4 Økonomisk oversikt – drift 

Første ledd innebærer at økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet skal inneholde en 

oppstilling som omfatter alle inntektene og utgiftene i økonomiplanens driftsdel, 

driftsbudsjettet og driftsregnskapet etter type (artsinndelt regnskap), med tilhørende 

resultater og disponering (eller dekning) av netto driftsresultat. Oppstillingen i første ledd 

svarer i hovedsak til økonomisk oversikt drift i vedlegg 3 i gjeldende budsjettforskrift og 

vedlegg 4 i gjeldende regnskapsforskrift.  

For å ivareta lovens krav til balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet, og forutsetningen om 

at alle midler skal disponeres ved budsjettering, må beløpet på post 27 Sum disponeringer 

eller dekning av netto driftsresultat være lik netto driftsresultat (med motsatt fortegn). Det vil 

si at det i økonomiplanen og årsbudsjettet ikke skal gi et beløp på bunnlinjen post 28 

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). Et avvik mellom tilgang på og bruk av midler 

kan bare forekomme på bunnlinjen i regnskapet, og da i henhold til årsavslutningsreglene 

som merforbruk, jf. kapittel 4 om årsavslutningen. 

Post 28 svarer til post 13 i oppstillingen etter § 5-7 første ledd, med samme beløp.  

Andre ledd første punktum åpner for at driftsutgiftene på posten 10 til 14 ikke spesifiseres 

ved innstillingen til og vedtak om økonomiplan og årsbudsjett. I så fall må postene 

spesifiseres senest 1. mars, jf. andre punktum.  

Til § 5-5 Økonomisk oversikt – investering 

Første ledd innebærer at økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet skal inneholde en 

oppstilling som omfatter alle utgiftene og inntektene i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet, med tilhørende avsetninger og bruk av 

avsetninger mv.  

Utgiftene (brutto) til henholdsvis investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres 

investeringer, investeringer i aksjer og andeler i selskaper, og utlån, skal angis på postene 1 

til 4. Det stilles ikke lenger krav om at utgiftene til investeringer skal spesifiseres i 

oppstillingen etter utgiftsart (lønn, vare- og tjenestekjøp mv.). Bruttobeløpene på postene 1 til 

4 skal spesifiseres i en bevilgningsoversikt, jf. § 5-8. 

Post 2 Tilskudd til andres investeringer omfatter bare tilskudd til andres investeringer som 

kan føres i investering etter kommuneloven § 14-9 første ledd andre punktum. Se også § 2-

4.  

Post 4 omfatter kun utlån som finansieres med egne midler. Post 12 omfatter kun mottatte 

avdrag på slike utlån.  

Utlån som lånefinansieres etter kommuneloven § 14-17 (videreutlån), og avdrag knyttet til 

dette, føres på postene 15 til 18.  

Forskriften åpner ikke lenger for at bruk av driftsfond kan føres direkte i økonomiplanens 

investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet, jf. § 2-2 første ledd 

bokstav f. 

For å ivareta lovens krav til balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet, og forutsetningen om 

at alle midler skal disponeres ved budsjettering, kan det ikke budsjetteres med et beløp på 

bunnlinjen, det vil si post 25 Fremført til inndekning i senere år (udekket). Et avvik mellom 

tilgang på og bruk av midler kan bare forekomme på bunnlinjen i regnskapet, og da i henhold 

til årsavslutningsreglene som et udekket beløp.  

Oppstillingen svarer i hovedsak til økonomisk oversikt investering i vedlegg 4 i gjeldende 

budsjettforskrift og vedlegg 5 i gjeldende regnskapsforskrift. Oppstillingen erstatter også 



Side 48 av 85 

gjeldende budsjett- og regnskapsskjema 2A, som ikke videreføres, jf. vedlegg 2 i gjeldende 

budsjettforskrift og regnskapsforskrift.  

Til § 5-6 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og 
årsbudsjettet 

Bestemmelsen presiserer kravet i kommuneloven § 14-4 andre ledd andre punktum. 

Bestemmelsen innebærer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over 

den årlige utviklingen i gjeld (lånegjeld) og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 

(leieavtaler, forpliktelser til å yte tilskudd, og liknende) i den perioden som økonomiplanen 

eller årsbudsjettet gjelder for. Forskriften regulerer ikke hvordan dette skal stilles opp. 

Til § 5-7 Bevilgningsoversikter – drift 

Første ledd første punktum innebærer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en 

oppstilling av de generelle driftsinntektene (inntektene som ikke knytter seg til bestemte 

formål), og hvordan disse inntektene disponeres.  

Post 2 omfatter alle driftsinntekter som regnes som generelle midler, unntatt rammetilskudd 

og skatteinntekter på post 1 og renteinntekter mv. på post 3. 

Summen av de generelle driftsinntektene framkommer på post 4 Sum generelle midler til 

disposisjon. Deretter viser oppstillingen disponeringen av denne rammen. 

Etter fradrag for renteutgifter mv. og avdrag, framkommer generelle midler til disposisjon 

etter finansutgifter på post 7.  

Etter fratrekk for overføring av generelle midler fra drift til investering, og avsetning av 

generelle midler til driftsfond (eller bruk av driftsfond), og eventuell inndekning av merforbruk, 

skal oppstillingen vise den gjenstående rammen av frie midler som er disponibel til årets drift 

av de ulike budsjettområdene i virksomheten. Dette skal framkomme på post 11 Sum 

generelle midler disponibelt til bevilgninger drift.  

Beløpet på post 12 Sum generelle midler bevilget til drift, skal vise summen av bevilgningene 

til de ulike budsjettområdene. Beløpet på post 12 skal hentes fra bevilgningsoversikten etter 

andre ledd, jf. andre ledd andre punktum. 

For å ivareta lovens krav til balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet, og forutsetningen om 

at alle midler skal disponeres ved budsjettering, må det i økonomiplanen og årsbudsjettet 

være samsvar mellom beløpet på post 11 og beløpet på post 12. Det vil si at det ikke skal gi 

et beløp på bunnlinjen, det vil si post 13 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). Et 

avvik mellom tilgang på og bruk av midler kan bare forekomme på bunnlinjen i regnskapet, 

og da i henhold til årsavslutningsreglene som merforbruk. 

Post 13 svarer til post 28 i oppstillingen etter § 5-4 første ledd, med samme beløp. 

Andre punktum åpner for at renteinntekter mv., renteutgifter mv. og avdrag på lån (inntekter 

og utgifter på postene 3, 5 og 6) i stedet kan budsjetteres på de enkelte budsjettområdene, 

dersom det anses hensiktsmessig. I så fall vil dette omfattes av bevilgningene i oppstillingen 

etter andre ledd, og aktuelle beløp må trekkes ut av oppstillingen etter første ledd. 

Oppstillingen etter første ledd svarer i hovedsak til gjeldende budsjett- og regnskapsskjema 

1A, jf. vedlegg 1 i gjeldende budsjettforskrift og regnskapsforskrift. Kravene til 

noteopplysninger i budsjettskjema 1A er ikke videreført i forslaget til ny forskrift.  

Andre ledd første punktum innebærer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en 

oppstilling av de enkelte bevilgningene til drift av de ulike budsjettområdene i virksomheten.  
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Rammen for bevilgningene vil være beløpet på post 11 i oppstillingen etter første ledd, 

sammen med inntektene som knytter seg til bestemte formål (inntektene som ikke er tatt 

med i oversikten etter første ledd). 

Med begrepet bevilgning menes den økonomiske rammen som et underordnet organ kan 

disponere til de enkelte budsjettområdene og angitte formål i henhold til budsjettvedtaket. I 

bestemmelsen er begrepet bevilgninger brukt som et fellesbegrep for både økonomiplanen 

og budsjettet. Det er likevel kun bevilgningene i årsbudsjettet som vil være bindende, jf. 

kommuneloven § 14-5 første ledd.  

Første punktum presiserer også at oppstillingen av bevilgningene skal være i tråd med det 

som er bestemt av det organet som har budsjettmyndigheten (det organet som treffer vedtak 

om økonomiplan og årsbudsjett). Forskriften gir ikke bestemmelser om hvordan 

bevilgningene skal deles inn i ulike budsjettområder, eller om bevilgningene skal gis som 

rammer eller være mer detaljerte. Forskriften regulerer heller ikke om bevilgningene skal gis i 

form av bruttobevilgninger eller nettobevilgninger eller en kombinasjon. Dette avgjøres av 

organet som har budsjettmyndigheten. 

Oppstillingen av bevilgningene kan gis i en egen oversikt, eller som en spesifisering av post 

12 i oppstillingen etter første ledd.  

Andre punktum innebærer at det skal være samsvar mellom nettosummen av bevilgningene i 

oppstillingen etter andre ledd og beløpet på post 12 i oppstillingen etter første ledd.  

Med nettosummen av bevilgningene siktes det til summen av nettobevilgningene, eventuelt 

summen av utgiftsbevilgningene fratrukket summen av inntektsbevilgningene (inntektene 

som knytter seg til bestemte formål) og eventuelt motpost avskrivninger.  

Nettosummen skal ikke inkludere poster som «uspesifisert innsparing» eller «effektivisering» 

utenfor bevilgningene. Slike poster regnes ikke som inntektsposter eller salderinger av 

økonomiplanen eller årsbudsjettet. Innsparinger må innarbeides i budsjettet ved å trekke ned 

størrelsen på konkrete bevilgninger. Innsparinger som ikke er fordelt på budsjettområdene 

gjennom nedtrekk av bevilgninger må således framkomme som merforbruk. Dette må ses på 

bakgrunn av lovens bestemmelser om at det organet som har budsjettmyndigheten har plikt 

å prioritere og fastsette bevilgningene (budsjettmyndigheten kan ikke delegeres), at de 

fastsatte bevilgningene er bindende, og at økonomiplanen og årsbudsjettet skal være i 

balanse og realistiske.  

Oppstillingen av bevilgningene etter andre ledd svarer til gjeldende budsjett- og 

regnskapsskjema 1B, jf. vedlegg 1 i gjeldende budsjettforskrift og regnskapsforskrift.  

Tredje ledd presiserer at årsregnskapet skal inneholde tilsvarende oppstillinger som 

økonomiplanen og årsbudsjettet skal etter første og andre ledd. Med tilsvarende oppstillinger 

siktes det til at inntektene og utgiftene mv. presenteres i regnskapsoppstillingene på samme 

måte og med samme detaljeringsnivå som oppstillingene i budsjettet.  

Til § 5-8 Bevilgningsoversikt – investering 

Oppstillingene etter første og andre ledd bygger på gjeldende budsjett- og regnskapsskjema 

2B, jf. vedlegg 2 i budsjettforskriften og regnskapsforskriften.  

Første ledd første punktum innebærer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en 

oppstilling av de enkelte bevilgningene til henholdsvis investeringer i varige driftsmidler, 

tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler, og utlån. Bestemmelsen er 

et krav om å spesifisere bruttobeløpene på postene 1 til 4 i oppstillingen etter § 5-5 første 

ledd.  
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Første punktum presiserer også at oppstillingen av bevilgningene skal være i tråd med det 

som er bestemt av det organet som har budsjettmyndigheten (det organet som treffer vedtak 

om økonomiplan og årsbudsjett). Forskriften regulerer ikke om bevilgningene skal gis som 

investeringsrammer eller for enkeltprosjekter. Dette avgjøres av den som har 

budsjettmyndigheten.  

Forskriften regulerer heller ikke om bevilgningene til de enkelte formålene skal gis i form av 

bruttobevilgninger eller nettobevilgninger eller en kombinasjon. Andre punktum innebærer 

imidlertid et krav om at oppstillingen av bevilgningene skal inneholde bruttobeløp for 

utgiftene. Dette gjelder også dersom bestemte inntekter knyttes til bestemte investeringer og 

tas med i oppstillingen av bevilgningene, og dersom det benyttes nettobevilgninger.  

Dersom oppstillingen av bevilgningene til investeringer i varige driftsmidler mv. inneholder 

inntekter, skal disse inntektene likevel inngå i oppstillingen etter § 5-5 første ledd.  

Tredje punktum innebærer at det skal være samsvar mellom bruttoutgiftene i oppstillingen av 

bevilgningene og beløpene på postene 1 til 4 i oppstillingen etter § 5-5 første ledd.  

Andre ledd presiserer at årsregnskapet skal inneholde tilsvarende oppstilling som 

økonomiplanen og årsbudsjettet skal etter første ledd. Med tilsvarende oppstillinger siktes 

det til at inntektene og utgiftene mv. i investeringsregnskapet presenteres i 

regnskapsoppstillingene på samme måte og med samme detaljeringsnivå som oppstillingene 

i budsjettet.  

Til § 5-9 Balanseregnskapet 

Bestemmelsen slår fast hvordan balanseregnskapet med oversikt over ulike typer av 

eiendeler, gjeld og egenkapital skal stilles opp. Oppstillingsplanen bygger på gjeldende 

balanseregnskap, jf. vedlegg 3 i gjeldende regnskapsforskrift.  

Til § 5-10 Oversikt over årsavslutningsdisposisjoner 

Bestemmelsen stiller krav om at det skal gis en oversikt over de disposisjonene som er 

foretatt ved regnskapsavslutningen etter reglene i forskriften kapittel 4, både for 

driftsregnskapet og investeringsregnskapet.  

Formålet med oppstillingene er for det første å synliggjøre hva beløpet på bunnlinjen i 

regnskapet ville vært, dersom overføring fra drift til investering, avsetninger og bruk av 

avsetninger ble gjennomført i tråd med budsjetterte beløp og bruk av delegert myndighet, 

uavhengig av om årets inntekter og utgifter faktisk viser at det er rom for eller behov for å 

gjennomføre disse disposisjonene. Dette beløpet gis på post 1 i oppstillingene, og viser det 

samlete avviket mellom budsjettet og regnskapet, gitt at de nevnte 

årsavslutningsdisposisjonene ble gjennomført i tråd med budsjettet og delegert myndighet.  

Formålet med oppstillingene er for det andre å vise hvilke årsavslutningsdisposisjoner 

(strykninger mv.) som er foretatt, etter at overføring fra drift til investering, avsetninger og 

bruk av avsetninger først er gjennomført i tråd med budsjettet og delegert myndighet. Disse 

disposisjonene skal vises på postene 2 til 5 og 7 til 9 i oppstillingen for driftsregnskapet, og 

på postene 2 til 5 og 7 i oppstillingen for investeringsregnskapet. Dette forklarer differansen 

mellom (1) overføring fra drift til investering, avsetninger og bruk av avsetninger i henhold til 

budsjett og delegert myndighet, og (2) overføring fra drift til investering, avsetninger og bruk 

av avsetninger etter at regnskapet er avsluttet. Også differansen mellom budsjett og 

regnskap for bruk av lån inngår.   
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Første ledd gjelder oppstillingen for driftsregnskapet. Første punktum innebærer at post 1 

skal vise beløpet som framkommer på bunnlinjen som («foreløpig») mer- eller mindreforbruk, 

etter at føringene nevnt i § 4-1 første ledd er foretatt. Dette beløpet viser det samlete avviket 

mellom driftsbudsjettet og driftsregnskapet («budsjettavvik»), gitt at 

årsavslutningsdisposisjonene kun ble gjennomført i tråd med driftsbudsjettet og bruk av 

delegert myndighet. 

Postene 2 til 5 og 7 til 9 forklarer differansen mellom disponeringer (eller dekning) av netto 

driftsresultat i tråd med budsjett og bruk av delegert myndighet, og disponeringer (eller 

dekning) av netto driftsresultat etter at regnskapet er avsluttet. 

Postene 2 til 4 skal vise de beløpene som er strøket etter § 4-1 tredje ledd. Reduksjonen av 

overføring til investering etter § 4-1 andre ledd inngår også i post 2.  

Post 5 skal vise beløpet som er strøket etter § 4-1 fjerde ledd.  

Post 6 skal vise beløpet som framkommer på bunnlinjen som («foreløpig») mer- eller 

mindreforbruk, etter at føringene nevnt i § 4-1 andre, tredje og fjerde ledd er foretatt.  

Post 7 skal vise bruk av disposisjonsfond i samsvar med § 4-2 første ledd.  

Post 8 og 9 skal vise disponeringene av et mindreforbruk i samsvar med § 4-2 andre ledd. 

Post 10 skal vise (den endelige) bunnlinjen i driftsregnskapet etter at regnskapet er avsluttet. 

Beløpet skal samsvare med beløpet på post 28 i økonomisk oversikt drift etter § 5-4. 

Andre punktum åpner for at de angitte postene kan utelates når de ikke er aktuelle, avhengig 

av om det foreligger et («foreløpig») mer- eller mindreforbruk og om den aktuelle 

disposisjonen er foretatt. Postene 1, 6 og 10 kan ikke utelates. 

Andre ledd gjelder oppstillingen for investeringsregnskapet. Første punktum innebærer at 

post 1 skal vise beløpet som framkommer på bunnlinjen som («foreløpig») udekket eller 

udisponert beløp, etter at føringene nevnt i § 4-3 første ledd er foretatt. Dette beløpet viser 

det samlete avviket mellom investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet 

(«budsjettavvik»), gitt at årsavslutningsdiposisjonene kun ble gjennomført i tråd med 

investeringsbudsjettet og bruk av delegert myndighet.  

Post 2 skal vise beløpet som er strøket etter § 4-3 fjerde ledd.  

Postene 3 til 5 skal vise de beløpene som er strøket etter § 4-3 femte ledd. Reduksjonen av 

overføring fra drift etter § 4-3 andre ledd inngår også i post 3. Reduksjonen av bruk av lån 

etter § 4-3 tredje ledd inngår også i post 4. 

Post 6 skal vise beløpet som framkommer på bunnlinjen som («foreløpig») udekket eller 

udisponert beløp etter at føringene nevnt i § 4-3 andre, tredje, fjerde og femte ledd er 

foretatt.  

Post 7 skal vise disponeringen av et udisponert beløp i samsvar med § 4-4 andre ledd. 

Post 8 skal vise (den endelige) bunnlinjen i investeringsregnskapet etter at regnskapet er 

avsluttet. Beløpet skal samsvare med beløpet på post 25 i økonomisk oversikt investering 

etter § 5-5. 

Andre punktum åpner for at de angitte postene kan utelates når de ikke er aktuelle, avhengig 

av om det foreligger et («foreløpig») udekket eller udisponert beløp og om den aktuelle 

disposisjonen er foretatt. Postene 1, 6 og 8 kan ikke utelates. 

Til § 5-11 Noteopplysninger i årsregnskapet   

Kommuneloven § 14-6 andre ledd stiller krav om at årsregnskapet skal omfatte 

noteopplysninger, det vil si utfyllende opplysninger om årsregnskapet. Bestemmelsen i § 5-

11 gir nærmere regler om innholdet i denne opplysningsplikten.     
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Første ledd første punktum innebærer at årsregnskapet skal inneholde de 

noteopplysningene som er angitt i § 5-12. I hovedsak stiller § 5-12 krav om å gi utfyllende 

opplysninger om innholdet i ulike poster i årsregnskapet.  

Det følger av første punktum at notene i § 5-12 i utgangspunktet er obligatoriske. Det vil si at 

det alltid skal gis opplysninger som nevnt i § 5-12, med mindre det følger av den aktuelle 

bestemmelsen i § 5-12 at opplysninger kan utelates. Dette vil bare være tilfelle der 

bestemmelsen i § 5-12 stiller opp et vesentlighetskrav. Det kan således kun unnlates å gi 

noter om forhold som nevnt i § 5-12 hvis den aktuelle bestemmelsen åpner for en 

vesentlighetsvurdering.  

I flere tilfeller vil opplysninger nevnt i § 5-12 ikke være aktuelle, fordi det ikke foreligger 

forhold som § 5-12 angir at det skal opplyses om. Andre punktum presiserer derfor at 

notekravene i § 5-12 bare gjelder når opplysningene nevnt i § 5-12 er aktuelle. Dette 

innebærer at opplysninger nevnt i § 5-12 utelates fra årsregnskapet når de ikke er aktuelle.  

Eksempelvis vil det alltid være aktuelt å opplyse om arbeidskapitalen etter § 5-12 bokstav a, 

både for kommune- og fylkeskommunekassen, foretak, lånefondet, politiske råd og 

oppgavefellesskap.  

Bestemmelsen i andre punktum er særlig relevant for regnskapet til kommunale og 

fylkeskommunale foretak, lånefondet, interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefelleskap, fordi virksomhetens art og innholdet i regnskapet vil variere. Eksempelvis 

utelates noten om aksjer og andeler etter § 5-12 bokstav e når slike investeringer ikke er 

foretatt.  

Bestemmelsen i andre punktum kan i noen tilfeller også være relevant for regnskapet til 

kommunekassen eller fylkeskommunekassen. Eksempelvis utelates noten om inntekter fra 

salg av aksjer etter § 5-12 bokstav q når slike salg ikke er foretatt.  

Første ledd innebærer således at alle kommuner og fylkeskommuner, i hovedsak må 

innarbeide alle de noteopplysningene som er nevnt i § 5-12 i kommunekassens eller 

fylkeskommunekassens regnskap. For regnskapet til kommunale og fylkeskommunale 

foretak, lånefondet, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap 

innebærer første ledd at man i større grad kan tilpasse hvilke noteopplysninger som 

innarbeides i regnskapet ut fra den enkelte virksomhet.  

Opplysningene som er nevnt i § 5-12 vil ikke alltid gi tilstrekkelig utfyllende informasjon om 

årsregnskapet. Det vil da være nødvendig å gi ytterlige noteopplysninger. Andre ledd slår 

fast en generell plikt til også å gi andre opplysninger enn de opplysningene som er nevnt i § 

5-12. Denne plikten retter seg kun mot opplysninger som ikke framgår av årsregnskapet for 

øvrig, det vil si opplysninger som ikke framgår av de obligatoriske oppstillingene av 

driftsregnskapet, investeringsregnskapet eller balanseregnskapet eller øvrige noter. I 

hovedsak vil opplysningsplikten etter andre ledd gjelde forhold som er regnskapsført, men 

den vil også kunne gjelde forhold som ikke regnskapsføres.  

Opplysningsplikten etter andre ledd gjelder dessuten kun for opplysninger som er vesentlige 

for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen. Dette setter en grense for hvor 

omfattende og detaljerte noteopplysninger som kreves for å oppfylle opplysningsplikten. 

Utdypende informasjon om enkelttransaksjoner eller innholdet i regnskapsposter faller 

utenfor opplysningsplikten etter andre ledd hvis ikke informasjonen er vesentlig for å 

bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen.  

Tredje ledd stiller krav om nummerering av notene, og til at det henvises fra regnskapsposter 

til noter, så langt det er mulig.  
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Til § 5-12 Faste noteopplysninger i årsregnskapet 

Bokstav a første punktum stiller krav om å oppgi arbeidskapitalen (omløpsmidler minus 

kortsiktig gjeld) ved inngangen og utgangen av året. Også årets endring skal oppgis, og etter 

andre punktum skal endringen spesifiseres ved hjelp av de nevnte hovedstørrelsene for å 

vise sammenhengen mellom årets endring i arbeidskapitalen og drifts- og 

investeringsregnskapet. Bestemmelsen stiller ikke krav om å spesifisere anskaffelse og 

anvendelse av midler, eller endringene i balansepostene som inngår i arbeidskapitalen.  

Bokstav b stiller krav om å spesifisere årets endring i kapitalkonto. Det følger av 

bestemmelsen at det er tilstrekkelig å spesifisere endringen ved hjelp av årets endring i 

anleggsmidler, langsiktig gjeld og ubrukte lånemidler samt virkningen av endring i 

regnskapsprinsipp.  

Bokstav c første punktum stiller krav om å opplyse om vesentlige endringer i 

regnskapsprinsipp. Det siktes her til opplysninger om hva endringen gjelder, årsaken til 

endringen og virkningen av endringen. Noten kan unnlates dersom virkningen av endringen 

ikke er vesentlig. Etter andre punktum gjelder det samme for endringer i regnskapsestimater 

og korrigeringer av tidligere års feil.  

Bokstav d første punktum stiller krav om å angi hvor lang avskrivningstid og hvilken 

avskrivningsplan som er valgt, for hver gruppe av varige driftsmidler. Med hver gruppe av 

varige driftsmidler siktes det til de fem gruppene av varige driftsmidler som nevnt i § 3-4 

andre ledd. Andre punktum stiller for hver gruppe krav om å spesifisere verdien av varige 

driftsmidler ved inngangen og utgangen av regnskapsåret, og å spesifisere endringene som 

påvirker balanseført verdi. Leide eiendeler som skal aktiveres som varige driftsmidler inngår, 

og slike skal etter tredje punktum spesifiseres hvis avtalen er av vesentlig verdi. Etter fjerde 

punktum skal det i tillegg opplyses om årsaken til vesentlige nedskrivninger og vesentlige 

reverseringer av slike. Med vesentlige nedskrivninger siktes det til nedskrivninger av varige 

driftsmidler av stor verdi. Opplysningsplikten gjelder ikke for nedskrivninger av mindre varige 

driftsmidler. Femte punktum innebærer at det må opplyses om hvilke deler/komponenter et 

varig driftsmiddel består av ved dekomponering etter § 3-4 fjerde ledd, og hvor stor andel av 

samlet anskaffelseskost som er henført til de enkelte komponentene. Det må også opplyses 

om avskrivningsperiodene som er valgt for de ulike komponentene, og om gjennomsnittlig 

avskrivningstid. 

Bokstav e første punktum stiller krav om å spesifisere eierandelen og balanseført verdi for 

hvert selskap som virksomheten har eierandeler i. Kravet gjelder bare for aksjer og andeler 

som klassifiseres som finansielle anleggsmidler. Hvis det har vært vesentlige endringer i 

eierandelen i et selskap, skal dette angis, jf. andre punktum. Tredje punktum innebærer at 

det i tillegg skal opplyses om eventuelle vesentlige nedskrivninger av eierandeler, årsaken til 

nedskrivningen, og tilsvarende for vesentlige reverseringer av nedskrivninger. Med 

vesentlige nedskrivninger siktes det til nedskrivninger av eierandeler av stor verdi. 

Opplysningsplikten gjelder ikke for nedskrivninger av mindre eierandeler.  

For hvert utlån som er gitt, stiller bokstav f første punktum krav om å spesifisere hvem som 

er låntaker og om utlånet er finansiert med egne midler eller med låneopptak (lån til videre 

utlån). Andre punktum åpner for at utlån til samme låntaker kan angis samlet. Tredje 

punktum åpner for at utlån til privatpersoner (husholdninger) kan angis samlet. Eksempelvis 

gjelder dette for Husbankens startlån. Fjerde punktum innebærer at eventuelle vesentlige tap 

på utlån skal oppgis. Opplysningsplikten gjelder ikke for tap som ikke er vesentlige. 
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Bokstav g gjelder for finansielle eiendeler som er markedsbaserte finansielle omløpsmidler 

og som dermed skal vurderes til virkelig verdi, jf. § 3-3 første ledd andre punktum. Første 

punktum innebærer at det for slike eiendeler skal opplyses om sum anskaffelseskost, 

markedsverdi ved inngangen av året, årets endring i markedsverdi og markedsverdi ved 

utgangen av året. Bestemmelsen stiller ikke krav om å spesifisere beløpene for ulike 

kategorier av eiendeler eller for hver enkelt eiendel. Andre punktum innebærer at det også 

skal gis tilsvarende opplysninger for derivater (sumtall). Dette omfatter også derivater som 

ikke er finansielle omløpsmidler og som måles etter laveste verdis prinsipp, jf. § 3-3 første 

ledd første punktum. Derivater som inngår i regnskapsmessig sikring omfattes likevel ikke. 

Bokstav h stiller krav om å spesifisere hvilke finansielle eiendeler som regnskapsføres etter 

reglene om sikring, jf. § 3-3 tredje ledd. Det skal også angis hva som er sikringsobjekter, 

formålet med sikringen og sikringens varighet. 

Bokstav i første punktum stiller krav om å spesifisere hvordan resterende lånegjeld fordeler 

seg på de ulike låneformålene, henholdsvis egne investeringer, andres investeringer, 

innfrielse av kausjoner og videreutlån. Dersom en nøyaktig fordeling ikke er mulig, gis en 

anslagsvis fordeling. Leieforpliktelser som skal klassifiseres som langsiktig gjeld inngår, og 

slike skal etter andre punktum spesifiseres hvis avtalen er av vesentlig verdi. Etter tredje 

punktum skal det opplyses om gjennomsnittlig løpetid og rente. Dette kan oppgis for den 

samlete gjelden. Fjerde punktum stiller krav om at det i tillegg skal opplyses om lån og beløp 

som eventuelt forfaller og som må refinansieres i løpet av det året regnskapet legges fram, 

det vil si innen tolv måneder (31.12.) etter regnskapsårets slutt. 

Bokstav j første punktum stiller krav om å angi beregnet minimumsavdrag. I tillegg skal 

grunnlaget for beregningen spesifiseres, jf. andre punktum.  

Hvis mottatte avdrag på videreutlån er brukt til å betale avdrag på andre innlån enn lån som 

er tatt opp til videreutlån (lån etter kommuneloven § 14-17 første ledd), skal dette korrigeres 

for i beregningen av minimumsavdraget, jf. kommuneloven § 14-18 tredje ledd. 

Bestemmelsen i § 5-12 bokstav j tredje punktum innebærer at slik korrigering skal 

spesifiseres. 

Bokstav k første punktum stiller for det første krav om å oppgi størrelsen på 

pensjonspremiene og netto pensjonskostnad, og hvordan dette leder til årets premieavvik. 

For det andre stilles det krav om å angi størrelsen på de samlete amortiseringskostnadene, 

og årets samlete pensjonskostnader (summen av netto pensjonskostnad og 

amortiseringskostnader ). Andre punktum stiller krav om å oppgi hvilke amortiseringstider 

som benyttes. Etter tredje punktum skal det opplyses om hvor mye som er brukt av 

premiefondet til å finansiere pensjonspremiene i regnskapsåret, og innestående midler på 

premiefondet ved utgangen av året. Fjerde punktum stiller krav om å spesifisere de ulike 

elementene som utgjør netto pensjonskostnad (årets pensjonsopptjening, rentekostnad mv.) 

og årets endring i pensjonsmidler (årets avkastning mv. samt estimatavvik) og brutto 

pensjonsforpliktelser (årets pensjonsopptjening, rentekostnad mv. samt estimatavvik og 

virkningen av eventuelle planendringer). Etter femte punktum skal også 

beregningsforutsetningene angis.  

Bokstav l stiller krav om å oppgi andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Bestemmelsen 

gjelder langsiktige forpliktelser som etter regnskapsreglene ikke skal balanseføres. 

Eksempelvis gjelder kravet for vesentlige leieforpliktelser eller vesentlige forpliktelser til å yte 

årlige tilskudd til andre. Opplysningsplikten gjelder ikke for forpliktelser som ikke er 

vesentlige.  
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Bokstav m gjelder både kausjoner og annen økonomisk garanti. Første punktum stiller krav 

om å spesifisere hvem den enkelte garanti gjelder for (ved kausjoner: hvem som er låntaker), 

type garanti (kausjon eller selvstendig garanti), godkjent garantiramme (øvre ramme for 

garantiansvaret, ved kausjoner: maksimalt låneopptak), opprinnelig garantiansvar (ved 

kausjoner: opptatte lån), gjenstående garantiansvar (ved kausjoner: resterende lånebeløp) 

og utløpstidspunkt. Noten skal også omfatte godkjente garantier selv om garantiansvaret 

ikke har begynt å løpe. For kausjoner innebærer det at det også skal opplyses om garantien 

selv om låneoppptaket enda ikke er foretatt. Andre punktum åpner for at garantier for 

privatpersoner (husholdninger) kan angis samlet. Tredje punktum innebærer at en innfrielse 

eller mulig innfrielse av en garanti (sannsynlighetsovervekt) skal spesifiseres med hvilken 

garanti det gjelder og beløp.  

Bokstav n første punktum stiller krav om å oppgi andre vesentlige usikre forpliktelser. 

Bestemmelsen gjelder usikre forpliktelser som ikke regnskapsføres. Det siktes her til mulige 

fremtidige utgifter som skyldes en allerede inntrådt hendelse, eksempelvis mulige 

erstatningsutgifter. Opplysningsplikten gjelder ikke for usikre forpliktelser som ikke er 

vesentlige. Plikten gjelder heller ikke dersom det er svært lite sannsynlig at forpliktelsen må 

innfris, jf. andre punktum.  

For bundne fond som er vesentlige, stiller bokstav o første punktum krav om å angi hvilket 

formål det enkelte fondet er knyttet til. Årets avsetning til eller bruk av det enkelte fondet og 

størrelsen på fondet skal spesifiseres, jf. andre punktum. Tredje punktum stiller krav om å 

angi årsaken til at midler på et bundet fond ikke er benyttet i regnskapsåret. Kravet gjelder 

kun bundne fond som er vesentlige.  

Bokstav p innebærer at hovedstørrelsene i selvkostregnskapet for hvert gebyrområde skal 

framstilles i note. Kravet gjelder bare for gebyrer som er underlagt selvkostprinsippet i lov 

eller forskrift.  

Bokstav q innebærer at det ved salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler, skal 

oppgis hvor mye av inntekten som er ført i henholdsvis drift og investering. 

Bokstav r innebærer at økonomiske ytelser til ledende personer skal oppgis med beløp. 

Bokstav s innebærer at godtgjørelse til revisor skal oppgis, med beløp for henholdsvis 

revisjonstjenester og rådgivningstjenester. Opplysningene skal gis både for regnskapsrevisor 

og forvaltningsrevisor. 

Til § 5-13 Separat resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs  

Bestemmelsene her gjelder kun for fylkeskommuner, hvis fylkeskommunen har skoler som 

tilbyr maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs i markedet, jf. første ledd.  

Andre ledd innebærer at det i årsregnskapet til fylkeskommunen skal gis opplysninger i note, 

i tillegg til notene som følger av § 5-11 og 5-12. Det skal gis separate resultatoppstillinger for 

henholdsvis skolens ordinære opplæringsvirksomhet og denne typen kommersiell 

kursvirksomhet. Videre skal det opplyses om hvilke prinsipper som er benyttet for fordelingen 

av inntekter og kostnader mellom virksomhetene ved utarbeidelsen av resultatoppstillingene. 

Det skal også opplyses om begrunnelsen for de valgte prinsippene.  

Tredje ledd stiller krav til prinsippene. For det første skal prinsippene være konsekvente og 

objektive. For det andre skal fordelingsprinsippene gjenspeile skolens økonomiske og 

organisatoriske struktur. Videre skal prinsippene være slik at den kommersielle 

kursvirksomheten dekker alle kostnadene knyttet til sin virksomhet, herunder alle variable 

kostnader og en forholdsmessig andel av skolens faste kostnader. 
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Kapittel 6. Oversendelse av økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og 

årsberetningen til departementet 

Til § 6-1 Frister for oversendelse 

Kommuneloven § 14-3 femte ledd fastsetter en plikt til å sende økonomiplanen, 

årsbudsjettet, årsregnskapene og årsberetningene mv. til departementet. Plikten innebærer 

for årsbudsjettet at det som skal oversendes er både budsjettvedtaket (herunder vedtak om 

opptak av lån) og budsjettdokumentet, med de obligatoriske oppstillingene etter kapittel 5. 

Også saksdokumentene til det innstillende organet skal sendes med, og det siktes her til de 

dokumentene som sendes fra det innstillende organet til kommunestyret eller fylkestinget 

(eksempelvis formannskapets innstilling). Det tilsvarende gjelder for økonomiplanen, 

årsregnskapet og årsberetningen. Ved oversendelsen av årsregnskapet og årsberetningen, 

skal også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse følge med. Bestemmelsene i § 

6-1 fastsetter fristene for når de nevnte dokumentene skal oversendes. 

Oversendelsesplikten i kommuneloven § 14-3 femte ledd og oversendelsesfristen i forskriften 

§ 6-1 gjelder også for årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen mv. til kommunale og 

fylkeskommunale foretak, samt for budsjettet og regnskapet til lånefond.  

Oversendelsesplikten gjelder ikke for interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap, jf. § 9-5. § 6-1 gjelder følgelig heller ikke for interkommunale politiske råd 

og kommunale oppgavefellesskap. 

Første ledd første punktum innebærer at økonomiplanen og årsbudsjettet mv. skal sendes 

snarest mulig etter vedtak, uavhengig av vedtakstidspunktet, men ikke senere enn 30 dager 

etter vedtakstidspunktet. Også økonomisk oversikt drift etter § 5-4 skal oversendes, selv om 

spesifisering av driftsutgifter er utelatt etter § 5-4 andre ledd første punktum.  

Andre punktum innebærer at økonomisk oversikt med endelig spesifisering av driftsutgiftene 

kan ettersendes, men senest 1. mars, jf. § 5-4 andre ledd andre punktum.  

Andre ledd innebærer at også årsregnskapet og årsberetningen mv. skal sendes snarest 

mulig etter vedtak, uavhengig av vedtakstidspunktet, men ikke senere enn 30 dager etter 

vedtakstidspunktet. 

Kapittel 7. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale foretak  

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder kun for kommunale og fylkeskommunale foretak etter 

kommuneloven kapittel 9.  

Reglene i forskriften kapittel 2 til 6 gjelder også for årsbudsjettet, årsregnskapet og 

årsberetningen til kommunale og fylkeskommunale foretak. Blant annet skal også foretakets 

budsjett og regnskap deles i drift og investering etter reglene i kapittel 2, regnskapet skal 

føres etter reglene i kapittel 3 og avsluttes etter reglene i kapittel 4, og budsjettet og 

regnskapet skal inneholde oppstillinger slik det følger av reglene i kapittel 5. Reglene i 

forskriften kapittel 2 til 6 gjelder imidlertid bare så langt det ikke følger noe annet av 

bestemmelsene i kapitlet her.  

Kommuneloven stiller ikke krav om at det skal settes opp en økonomiplan for kommunale og 

fylkeskommunale foretak. 

Til § 7-1 Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5 

Bestemmelsen gir kommunale og fylkeskommunale foretak enkelte muligheter til å fravike 

kravene til oppstillingene i budsjettet og regnskapet. Bestemmelsen gjelder de økonomiske 
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oversiktene for henholdsvis drift og investering etter §§ 5-4 og 5-5, bevilgningsoversiktene 

etter §§ 5-7 og 5-8, og balanseregnskapet etter § 5-9. Bestemmelsen gjelder for 

oppstillingene både i årsbudsjettet og årsregnskapet. 

Bestemmelsen gir adgang til å slå sammen poster som inneholder uvesentlige beløp med 

andre poster. Eksempelvis kan et kommunalt foretak som har enkelte (uvesentlige) tilskudd 

fra andre slå sammen denne posten (post 3) i økonomisk oversikt drift med posten for salgs- 

og leieinntekter (post 8), for å få et mer oversiktlig budsjett og regnskap. Det er ikke krav om 

å spesifisere poster som er sammenslått i note.  

Bestemmelsen gir også adgang til å utelate poster som ikke er aktuelle. Eksempelvis kan et 

kommunalt foretak unnlate å ta med postene for rammetilskudd og skatteinntekter i 

økonomisk oversikt drift, for å få et mer oversiktlig budsjett og regnskap.  

Til § 7-2 Særlige noteopplysninger i årsregnskapet 

Bokstav a stiller krav om å opplyse hvor stor del av inntektene som kommer fra egen 

kommune eller fylkeskommune og hvor stor del av inntektene som kommer fra andre 

eksterne parter.  

Bokstav b stiller krav om å opplyse om overføringer som er foretatt for å dekke inn 

merforbruk, jf. overføringsplikten i kommuneloven § 14-12 andre ledd.  

Opplysningsplikten etter § 7-2 kommer i tillegg til de notene som foretaket skal utarbeide 

etter §§ 5-11 og 5-12. 

Kapittel 8. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale foretak som primært 

driver kommersiell virksomhet 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder kun for kommunale og fylkeskommunale foretak etter 

kommuneloven kapittel 9 som for en overveiende del driver kommersiell virksomhet.  

Utgangspunktet er at denne typen foretak er omfattet av de samme reglene som kommunen 

eller fylkeskommunen og andre typer foretak for øvrig. Dette gjelder ikke bare reglene i 

forskriften kapittel 2 til 7. Også reglene i kommuneloven kapittel 14 gjelder for foretak som 

driver kommersielt, eksempelvis reglene om årsbudsjett, årsregnskap, skillet mellom drift og 

investering, låneopptak og avdrag på lån mv. Kommunale og fylkeskommunale foretak som 

driver kraftvirksomhet er imidlertid med hjemmel i energiloven pålagt å utarbeide regnskap 

etter regnskapsloven. 

Etter bestemmelsene i dette kapitlet, har også foretak som driver utpreget kommersiell 

virksomhet adgang til å utarbeide regnskap etter regnskapsloven, uavhengig av hvilken type 

kommersiell virksomhet som drives. I tillegg gir bestemmelsene slike foretak adgang til å 

utarbeide et årsbudsjett som er tilpasset kommersiell virksomhet.  

Til § 8-1 Tilpasset årsbudsjett og årsregnskap etter regnskapsloven. 

Første ledd første punktum gir for det første foretak som for en overveiende del driver 

kommersiell virksomhet adgang til å utarbeide et årsbudsjett som er tilpasset denne typen 

virksomhet. Tilpasningene må imidlertid gjøres slik at årsbudsjettet tilfredsstiller 

kommunelovens krav til årsbudsjettet, eksempelvis at det er i balanse, realistisk, oversiktlig 

og fullstendig.  

For det andre gis slike foretak adgang til å utarbeide årsregnskapet etter regnskapslovens 

regler, blant annet etter de grunnleggende prinsippene og oppstillingskravene i 

regnskapsloven. Bestemmelsen innebærer også adgang til å utarbeide årsregnskapet etter 
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regnskapslovens regler for små foretak, gitt at det kommunale eller fylkeskommunale 

foretaket går inn under definisjonen av små foretak i regnskapsloven § 1-6. 

Adgangen etter første ledd gjelder kun for foretak som for en overveiende del driver 

kommersiell virksomhet. Med kommersiell virksomhet siktes det til virksomhet i et marked 

med et økonomisk gevinstformål og (reell) økonomisk risiko. Dette kan for eksempel være 

skogsdrift, kinodrift eller utleie av næringslokaler. Utleie av bygg til leietakere innenfor 

kommunen eller fylkeskommunen skal på sin side ikke regnes som kommersiell virksomhet.  

I tillegg til at virksomheten må være kommersiell, må den kommersielle virksomheten utgjøre 

den overveiende delen av foretakets samlete virksomhet. Dette må forstås slik at den 

kommersielle virksomheten må være den største og den dominerende virksomheten i 

foretaket. Som utgangspunktet må det legges til grunn at over 80 prosent av foretakets 

samlede inntekter må komme fra kommersiell virksomhet for at foretaket skal kunne bli 

omfattet av første ledd. Terskelen er således høy, og gruppen av foretak som omfattes av 

adgangen i første ledd tilsvarende snever.  

Andre punktum slår fast at adgangen til å utarbeide tilpasset årsbudsjett og årsregnskap 

etter regnskapsloven bare gjelder hvis dette er fastsatt i foretakets vedtekter. Det er altså 

ikke tilstrekkelig at foretaket for en overveiende del driver kommersiell virksomhet. Det er 

kommunestyret eller fylkestinget som fastsetter vedtektene, jf. kommuneloven § 9-3. Dette 

innebærer at kommunestyret eller fylkestinget avgjør om foretaket kan benytte seg av 

adgangen. Dersom det er fastsatt i vedtektene at foretaket kan benytte seg av adgangen, vil 

avgjørelsen ligge til foretakets styre. Kommunestyret eller fylkestinget kan også selv 

bestemme at foretaket skal benytte seg av adgangen.     

Andre ledd innebærer at hvis foretaket skal benytte seg av adgangen etter første ledd, så 

gjelder reglene i § 8-2 til § 8-5.  

Til § 8-2 Årsbudsjettets innhold 

Første ledd første punktum stiller to krav til årsbudsjettets innhold. For det første skal årsbudsjettet 

omfatte et driftsbudsjett med en resultatoppstilling etter regnskapsloven. Resultatoppstillingen kan 

enten være den som framgår av regnskapsloven § 6-1, eller den som framgår av § 6-1a. For det andre 

skal årsbudsjettet omfatte et investeringsbudsjett med en oppstilling av investeringsutgiftene (utgifter 

til investeringer i anleggsmidler) og hvordan disse finansieres (egne midler, tilskudd fra andre eller 

lån). Oversikten nevnt i forskriften § 5-5 første ledd kan være et utgangspunkt for denne oppstillingen, 

så langt den passer.  

Andre punktum slår fast at oppstillingene som nevnt i første punktum også skal vise beløp for det 

forrige budsjettåret og for det sist vedtatte årsregnskapet, i tillegg til beløpene for budsjettåret. Dette 

svarer til § 5-1 første ledd andre punktum.   

Tredje punktum presiserer at reglene i forskriften kapittel 2 til 5 og kapittel 7 ikke gjelder for foretak 

som skal utarbeide et tilpasset årsbudsjettet. Dette innebærer adgang til å ikke følge nevnte regler, 

eksempelvis kravene til hvilke oppstillinger som årsbudsjettet skal inneholde.  

Andre ledd presiserer at årsbudsjettet også skal inneholde en oversikt over foretakets utvikling i gjeld 

og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, og angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret, jf. 

kommuneloven § 14-4 andre ledd andre og tredje punktum. Bestemmelsen stiller også krav om å 

opplyse om størrelsen på foretakets avdrag på lån. 
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Til § 8-3 Årsregnskapets innhold 

Første ledd første punktum innebærer at årsregnskapet skal inneholde et resultatregnskap, en balanse, 

en kontantstrømoppstilling og noteopplysninger i tråd med regnskapsloven, med de unntak som 

gjelder for små foretak definert i regnskapsloven § 1-6. 

Andre punktum presiserer at reglene i kommuneloven § 14-6 andre til fjerde ledd og forskriften 

kapittel 2 til 5 og 7 da ikke gjelder for utarbeidelsen av årsregnskapet.  

Andre ledd første punktum stiller krav om at årsregnskapet i tillegg skal inneholde en oppstilling av 

investeringsutgiftene og finansieringen av disse, på samme måte som årsbudsjettet skal inneholde en 

slik oppstilling.  

Andre punktum slår fast at resultatoppstillingen og oppstillingen av investeringene med finansiering 

også skal inneholde kolonner med beløp for det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, det regulerte 

årsbudsjettet og det forrige årsregnskapet, i tillegg til beløpene for regnskapsåret. Dette svarer til § 5-2 

første ledd andre punktum. Kravet om å vise budsjettbeløp gjelder kun for resultatregnskapet, og ikke 

de øvrige oppstillingene som skal gis etter regnskapsloven.  

Tredje ledd stiller krav om å gi noteopplysninger som kommer i tillegg til regnskapslovens krav. Etter 

første punktum skal det for det første gis en note i tråd med forskriften § 5-12 bokstav j. For det andre 

skal det gis noter i tråd med forskriften § 7-2 bokstav a og b. Etter andre punktum skal det også 

opplyses om størrelse på foretakets avdrag på lån.  

Til § 8-4 Årsberetningens innhold 

Bestemmelsen presiserer at kommunale og fylkeskommunale foretak, uavhengig av foretakets 

størrelse, skal utarbeide en årsberetning etter kommuneloven 14-7, selv om foretaket utarbeider 

årsregnskap etter regnskapsloven. Dette presiserer at regnskapslovens adgang for små foretak til å ikke 

utarbeide årsberetning, ikke gjelder for kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven 

kapittel 9. Dette presiserer også at årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommuneloven § 14-7, 

og ikke etter regnskapsloven § 3-3a. 

Til § 8-5 Inndekning av merforbruk 

Første ledd første punktum presiserer at et merforbruk i foretaket skal dekkes inn i tråd med reglene i 

kommuneloven § 14-12 første og andre ledd. Begrepet merforbruk finnes imidlertid ikke i 

resultatoppstillingen etter regnskapsloven. Andre punktum slår derfor fast at det er negativ egenkapital 

i foretaket, slik egenkapitalen måles etter regnskapsloven, som skal regnes som merforbruk etter 

kommuneloven.  

Kapittel 9. Særlige regler for interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder kun for interkommunale politiske råd etter 

kommuneloven kapittel 18 og kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven kapittel 

19.  

Reglene i forskriften kapittel 2 til 5 gjelder også for årsbudsjettet og årsregnskapet til 

interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap. Blant annet skal også 

samarbeidets budsjett og regnskap deles i drift og investering etter reglene i kapittel 2, 

regnskapet skal føres etter reglene i kapittel 3 og avsluttes etter reglene i kapittel 4, og 

budsjettet og regnskapet skal inneholde oppstillinger slik det følger av reglene i kapittel 5. 
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Reglene i forskriften kapittel 2 til 5 gjelder imidlertid bare så langt det ikke følger noe annet 

av bestemmelsene i kapitlet her.  

Kommuneloven stiller ikke krav om at det skal settes opp en økonomiplan for 

interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap. 

Til § 9-1 Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5 

Bestemmelsen gir interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap enkelte 

muligheter til å fravike kravene til oppstillingene i budsjettet og regnskapet. Bestemmelsen 

gjelder de økonomiske oversiktene for henholdsvis drift og investering etter §§ 5-4 og 5-5, 

bevilgningsoversiktene etter §§ 5-7 og 5-8, og balanseregnskapet etter § 5-9. Bestemmelsen 

gjelder for oppstillingene både i årsbudsjettet og årsregnskapet. 

Bestemmelsen gir adgang til å slå sammen poster som inneholder uvesentlige beløp med 

andre poster. Eksempelvis kan et kommunalt oppgavefellesskap som har enkelte 

(uvesentlige) salgs- og leieinntekter slå sammen denne posten (post 8) i økonomisk oversikt 

drift, med posten for tilskudd fra andre (post 3), for å få et mer oversiktlig budsjett og 

regnskap. Det er ikke krav om å spesifisere poster som er sammenslått i note.  

Bestemmelsen gir også adgang til å utelate poster som ikke er aktuelle. Eksempelvis kan et 

kommunalt oppgavefellesskap unnlate å ta med postene for rammetilskudd og 

skatteinntekter i økonomisk oversikt drift, for å få et mer oversiktlig budsjett og regnskap. 

Dersom det ikke foreligger inntekter eller utgifter som hører til i investering, kan 

bevilgningsoversikt investering og økonomisk oversikt investering utelates i sin helhet.  

Til § 9-2 Særlige noteopplysninger i årsregnskapet 

Bokstav a stiller krav om å opplyse hvor stor del av inntektene som kommer fra 

deltakerkommunene og hvor stor del av inntektene som kommer fra andre eksterne parter.  

Bokstav b stiller krav om å opplyse om overføringer som er foretatt for å dekke inn 

merforbruk, jf. overføringsplikten i kommuneloven § 14-12 tredje ledd.  

Opplysningsplikten etter § 9-2 kommer i tillegg til de notene som samarbeidet skal utarbeide 

etter §§ 5-11 og 5-12. 

Til § 9-3 Unntak fra kravet om eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

Første ledd første punktum gir adgang for interkommunalt politisk råd og kommunalt 

oppgavefellesskap til å ikke utarbeide eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. 

Adgangen gjelder kun for interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som 

ikke er eget rettssubjekt og som har forventete brutto driftsinntekter på mindre enn 5 millioner 

kroner. Begge vilkårene må være oppfylt. Bestemmelsen må forstås slik at dersom 

regnskapet viser at samarbeidets inntekter er på 5 millioner kroner eller mer, vil det likevel 

ikke være krav om å utarbeide eget regnskap, dersom budsjetterte inntekter var lavere enn 5 

millioner kroner og samarbeidet ikke utarbeidet eget årsbudsjett. Dersom regnskapet viser at 

samarbeidets inntekter er på mindre enn 5 millioner kroner, vil det likevel være krav om å 

utarbeide eget årsregnskap hvis det ble utarbeidet eget årsbudsjett med inntekter på over 5 

millioner kroner. Bestemmelsen er et unntak fra kommuneloven § 14-8 første ledd første og 

andre punktum om eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. 

Andre punktum innebærer at et samarbeid bare kan benytte seg av unntaksadgangen i 

første ledd hvis dette er slått fast i samarbeidsavtalen.  
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Andre ledd innebærer at hvis samarbeidet ikke utarbeider eget årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning, skal samarbeidets budsjett og regnskap håndteres etter reglene i § 9-4. 

Bestemmelsen innebærer også at hvis samarbeidet ikke utarbeider eget årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning, så gjelder ikke reglene i kommuneloven § 14-8 første ledd 

tredje punktum, § 14-8 andre ledd, § 14-12 og § 24-1 fjerde ledd.  

Til § 9-4 Særlige regler når det ikke utarbeides eget årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning 

Bestemmelsen regulerer hvordan budsjettet og regnskapet skal håndteres, hvis et 

interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 9-3 første ledd ikke 

utarbeider eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.  

Første ledd innebærer at samarbeidets økonomi skal inngå i budsjettet og regnskapet til 

kontorkommunen, på linje med andre virksomheter innenfor kommunekassen. Det vil 

dermed være kommunestyret i kontorkommunen som i forbindelse med vedtak om 

årsbudsjett og årsregnskap for kontorkommunen også vedtar samarbeidets budsjettrammer 

og regnskap. 

Andre ledd første punktum presiserer at den økonomiske rammen for samarbeidet skal føres 

opp som en egen bevilgning i bevilgningsoversiktene i kontorkommunens årsbudsjett. Det 

må ligge til grunn at den økonomiske rammen som vedtas av kommunestyret i 

kontorkommunen, bygger på de avtalene som er inngått av deltakerne i samarbeidet.  

Andre punktum gir representantskapet i samarbeidet myndigheten til å fastsette den 

nærmere fordelingen av bevilgningen, det vil si å spesifisere samarbeidets inntekter og 

hvordan disse skal brukes i et detaljbudsjett. Denne fordelingen er ikke en del av 

kontorkommunens årsbudsjett, og skal ikke framstilles i årsbudsjettdokumentet. 

Bestemmelsen fastsetter ingen tidsfrist for når fordelingen skal være utarbeidet.  

Tredje ledd første punktum presiserer at samarbeidets inntekter og utgifter skal føres opp i 

bevilgningsoversiktene i kontorkommunens årsregnskap med samme detaljeringsgrad som 

bevilgningen i årsbudsjettet. Andre punktum innebærer at kontorkommunen også skal 

utarbeide et detaljregnskap med en nærmere fordeling av samarbeidets inntekter og utgifter. 

Detaljregnskapet skal ha samme detaljeringsgrad som detaljbudsjettet fastsatt av 

representantskapet. Andre punktum innebærer videre at detaljregnskapet skal forelegges 

representantskapet for behandling, slik at representantskapet blir gjort kjent med 

samarbeidets økonomi og kan ta stilling til om det er behov for å iverksette tiltak. 

Detaljregnskapet er et utdrag fra kontorkommunens årsregnskap. Detaljregnskapet skal 

således ikke vedtas av representantskapet.   

Til § 9-5 Unntak fra plikten til å oversende årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen til 
departementet 

Bestemmelsen fritar interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap fra 

plikten i kommuneloven § 14-3 femte ledd til å oversende årsbudsjettet, årsregnskapet og 

årsberetningen til departementet. Bestemmelsen i § 6-1 gjelder heller ikke.  

Kapittel 10. Særlige regler for lånefond 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder kun for lånefond etter kommuneloven § 14-14 tredje 

ledd.  
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Lånefond er en ordning i kommunen eller fylkeskommunen for innlån til kommunen eller 

fylkeskommunen, hvor innlånene til lånefondet lånes ut til de ulike regnskapsenhetene 

innenfor kommunen eller fylkeskommunen som rettssubjekt. Lånefondet er på denne måten 

en «internbank» for kommunen eller fylkeskommunen, med et eget budsjett og regnskap. 

Lånefondet er et budsjett- og regnskapsmessig mellomledd for kommunens eller 

fylkeskommunens innlån fra eksterne långivere og kommunens eller fylkeskommunens ulike 

virksomheter som låntaker. Lånefond er en del av kommunen som rettssubjekt. 

Reglene i forskriften kapittel 2 til 6 gjelder også for budsjettet og regnskapet til lånefond. 

Blant annet skal også lånefondets budsjett og regnskap deles i drift og investering etter 

reglene i kapittel 2, regnskapet skal føres etter reglene i kapittel 3 og avsluttes etter reglene i 

kapittel 4, og budsjettet og regnskapet skal inneholde oppstillinger slik det følger av reglene i 

kapittel 5. Reglene i forskriften kapittel 2 til 6 gjelder imidlertid bare så langt det ikke følger 

noe annet av bestemmelsene i kapitlet her.  

Kommuneloven stiller ikke krav om at det skal settes opp en økonomiplan for lånefond. 

Til § 10-1 Lånefondets årsbudsjett og årsregnskap 

Bestemmelsen regulerer hvilke transaksjoner (inntekter og utgifter) som kan tas inn i 

lånefondets budsjett og regnskap. Begrepet transaksjoner omfatter også interne 

transaksjoner mellom lånefondet og lånefondets låntakere (kommunekassen eller 

fylkeskommunekassen mv).  

Bestemmelsen inneholder to vilkår for hvilke transaksjoner som kan tas inn i lånefondets 

budsjett og regnskap.  

For det første omfattes bare transaksjoner som er knyttet til lånefondets opptak av lån og 

utlån. Det siktes her til opptak av lån og bruk av lån, utlån og omkostninger, renter og avdrag 

på opptatte lån, samt lånefondets administrasjonsutgifter knyttet til dette. Videre siktes det til 

omkostninger, renter og avdrag på lån som lånefondet mottar fra låntakerne, og refusjon av 

lånefondets administrasjonsutgifter som er belastet lånefondets låntakere.  

Bestemmelsen åpner ikke for å føre andre typer inntekter eller utgifter i lånefondet, jf. likevel 

reglene i § 10-6 andre ledd om plikt for kommunekassen eller fylkeskommunen til å overføre 

midler til lånefondet.  

Lånefondets inntekter kan være større enn lånefondets utgifter, både i drift og investering, 

eksempelvis som følge av at lånefondets avdragsutgifter er lavere enn mottatte avdrag fra 

låntakerne i kommunen eller fylkeskommunen. Bestemmelsen i § 10-1 er ikke til hinder for at 

lånefondet disponerer eventuelle merinntekter til nye utlån. Lånefondets utlån i et år kan som 

følge av dette overstige lånefondets opptak av og bruk av nye lån i året.  

For det andre omfattes bare utlån til virksomheter som er en del av kommunen eller 

fylkeskommunen som rettssubjekt. Det følger av bestemmelsen at det kan bare lånes ut 

midler fra lånefondet til kommunen eller fylkeskommunen som juridisk person. Utlån fra 

kommunen eller fylkeskommunen til andre (eksterne virksomheter, privatpersoner mv.), må 

føres i kommunekasseregnskapet eller fylkeskommunekasseregnskapet, eventuelt i 

regnskapet til kommunalt eller fylkeskommunalt foretak eller til det kommunale 

oppgavefellesskapet dersom dette er aktuelt. Også utlån fra kommunen eller 

fylkeskommunen til interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap som er 

eget rettssubjekt, og utlån til interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper, 

må føres i kommunekassen eller fylkeskommunekassen.  
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Selv om bestemmelsen i § 10-1 er til hinder for at utlån til andre rettssubjekter føres i 

lånefondet, er bestemmelsen ikke til hinder for at det til lånefondet tas opp lån etter 

kommuneloven § 14-17. Også slike lån må lånefondet låne ut innenfor kommunen eller 

fylkeskommunen som juridisk person, mens videreutlånet til andre (eksterne virksomheter, 

privatpersoner mv.) som nevnt over må føres i kommunekasseregnskapet eller 

fylkeskommunekasseregnskapet.  

Til § 10-2 Mottatte avdrag på lån i lånefondets årsbudsjett og årsregnskap 

Bestemmelsene i §§ 2-5 og 2-6 om avdrag på og bruk av lån gjelder også for lånefondet. 

Eksempelvis skal også lånefondet minst føre minimumsavdraget i drift, og avdrag på lån kan 

kun føres av lånefondet i investering når det følger av bestemmelsene i § 2-5. Dette vil blant 

annet være aktuelt dersom lånefondets låntaker fører et avdrag over investering etter § 2-5 

første ledd tredje punktum.  

Også i lånefondets investeringsbudsjett og investeringsregnskap skal det bare føres den 

delen av opptatte lån som brukes til å finansiere årets utlån fra lånefondet, og bruk av lån 

kan ikke gå utover de øvrige begrensningene som ligger i § 2-6. Det følger for øvrig av 

bestemmelsen i § 2-6 at lånefondet bare fører utlån i samsvar med bruk av lån hos 

lånefondets låntakere. Dette innebærer at lånefondets låntakere i sitt regnskap ikke vil ha 

ubrukte lånemidler knyttet til lån som kommer fra lånefondet.   

Det er nytt at låneopptak ikke lenger skal føres i lånefondets bevilgningsregnskap i sin 

helhet. Den delen av opptatte lån som ikke brukes, føres også i lånefondets 

balanseregnskap på memoriakonto for ubrukte lånemidler.  

Regnskapsføring av utlån fra lånefondet og låneopptak fra lånefondet forutsetter for øvrig at 

lånefondet har foretatt tilstrekkelige låneopptak og at det har skjedd en likviditetsoverføring 

fra långiver til lånefondet, med mindre lånefondet låner ut «overskudd» som omtalt under § 

10-1.  

Første punktum fastsetter et unntak fra § 2-2 første ledd bokstav d om at mottatte avdrag på 

utlån skal føres i investering. Unntaket innebærer at lånefondet som hovedregel skal 

inntektsføre mottatte avdrag på sine utlån i drift. Dette bygger blant annet på at lånefondet 

har avdragsutgifter i drift som dermed må ha finansiering i drift. Unntaket gjelder bare når 

lånefondets låntaker har utgiftsført avdrag til lånefondet over drift, jf. andre punktum.  

Andre punktum innebærer at unntaket i første punktum ikke gjelder når lånefondets låntaker 

har utgiftsført avdrag til lånefondet over investering, jf. § 2-5 første ledd tredje punktum og § 

2-5 andre ledd. I slike tilfeller skal også lånefondet inntektsføre mottatte avdrag på sine utlån 

i investering, i tråd med den alminnelige regelen i § 2-2 første ledd bokstav d. Lånefondet 

skal altså inntektsføre mottatte avdrag i drift eller investering, avhengig av om låntaker har 

utgiftsført avdraget i drift eller investering. 

Til § 10-3 Unntak fra reglene om premieavvik, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

Bestemmelsen innebærer at reglene i § 3-5 andre til syvende ledd ikke gjelder for 

lånefondet.  

Til § 10-4 Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5 

Bestemmelsen gir enkelte muligheter til å fravike kravene til oppstillingene i budsjettet og 

regnskapet til lånefondet. Bestemmelsen gjelder de økonomiske oversiktene for henholdsvis 
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drift og investering etter §§ 5-4 og 5-5, og balanseregnskapet etter § 5-9. Bestemmelsen 

gjelder for oppstillingene både i årsbudsjettet og årsregnskapet. 

Bestemmelsen gir for det første adgang til å slå sammen poster som inneholder uvesentlige 

beløp med andre poster. Det er ikke krav om å spesifisere poster som er sammenslått i note.  

Bestemmelsen gir for det andre adgang til å utelate poster som ikke er aktuelle. Hvilke 

regnskapslinjer som er aktuelle for lånefondet følger av § 10-1. Eksempelvis kan lånefondet 

unnlate å ta med postene for rammetilskudd og skatteinntekter for å få et mer oversiktlig 

budsjett og regnskap. 

For øvrig gjelder adgangen etter § 5-3 til å dele opp eller tilføye poster også for lånefondet. 

Dette gjelder både økonomisk oversikt drift, økonomisk oversikt investering og 

balanseregnskapet. Oppdeling av eller tilføyelse av poster i lånefondets budsjett og regnskap 

må skje innenfor rammene av § 10-1. 

Andre ledd innebærer at det ikke er plikt til å stille opp bevilgningsoversiktene etter §§ 5-7 og 

5-8 i lånefondets årsbudsjett og årsregnskap. 

Til § 10-5 Særlige noteopplysninger i lånefondets årsregnskap 

Første ledd stiller krav om å opplyse om overføringer som er foretatt for å dekke inn 

merforbruk, jf. overføringsplikten i § 10-6 andre ledd. 

Opplysningsplikten etter § 10-5 kommer i tillegg til de notene som skal utarbeides for 

lånefondet etter §§ 5-11 og 5-12.  

Til § 10-6 Inndekning av merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i 
investeringsregnskapet 

Første ledd innebærer at et merforbruk i driftsregnskapet til lånefondet skal føres opp til 

dekning på lånefondets driftsbudsjett for det året merforbruket legges fram. Bestemmelsen 

svarer til kommuneloven § 14-12 første ledd første punktum.  

Andre ledd innebærer en plikt for kommunen eller fylkeskommunen til å overføre midler fra 

kommunekassen eller fylkeskommunekassen til lånefondet, hvis lånefondet ikke har dekket 

inn et merforbruk i driftsregnskapet i sin helhet i samsvar med første ledd. Plikten som 

kommunen eller fylkeskommunen har til å overføre midler til lånefondet, er den samme 

plikten som kommunen eller fylkeskommunen har etter kommuneloven § 14-12 andre ved 

merforbruk i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 

Tredje ledd innebærer at et udekket beløp i investeringsregnskapet til lånefondet skal føres 

opp til dekning på lånefondets investeringsbudsjett for det året det udekkete beløpet legges 

fram. Bestemmelsen svarer til kommuneloven § 14-12 første ledd andre punktum.  

Kapittel 11. Konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for det konsoliderte årsregnskapet til kommuner og 

fylkeskommuner etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d.  

Til § 11-1 Konsolidering 

Første ledd slår fast formålet med det konsoliderte årsregnskapet som kommuner og 

fylkeskommuner skal utarbeide etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d. Det skal 

vise kommunen eller fylkeskommunen som rettssubjekt som én økonomisk enhet. Det følger 

av kommuneloven § 14-6 bokstav d at regnskapsenheter som er en del av kommunen eller 

fylkeskommunen som juridisk enhet, skal inngå i konsolideringen. Dette er kommunekassens 
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eller fylkeskommunekassens regnskap, regnskapet til kommunale eller fylkeskommunale 

foretak og regnskapet til eventuell annen virksomhet som skal ha eget regnskap, slik som 

lånefond. I tillegg skal regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt 

oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt inngå i det konsoliderte regnskapet til 

kontorkommunen, jf. kommuneloven § 14-8 andre ledd. Det er enkelte unntak fra 

konsolideringsplikten, se forskriften § 11-3.  

Andre ledd første punktum innebærer at konsolideringen som utgangspunkt skal skje ved at 

regnskapene til enhetene som skal inngå i konsolideringen, summeres sammen. Det 

konsoliderte årsregnskapet utarbeides således ved at like poster av eiendeler, forpliktelser, 

inntekter og utgifter mv. i regnskapene som skal inngå, legges sammen. Det er de avsluttede 

regnskapene som skal slås sammen. Det vil si at årsoppgjørsdisposisjonene skal være 

gjennomført i hvert regnskap i tråd med reglene i kapittel 4 før konsolideringen.  

Andre punktum innebærer at transaksjoner (inntekter og utgifter) og mellomværender 

(fordringer og gjeld) skal elimineres ved sammenslåingen av postene etter første punktum, 

slik at interne transaksjoner og mellomværender mellom enhetene som inngår i 

konsolideringen ikke skal framgå av det konsoliderte årsregnskapet. Bestemmelsen åpner 

ikke for å fravike elimineringsplikten.  

Tredje ledd bygger på at det konsoliderte årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede 

prinsipper (like transaksjoner skal være regnskapsført likt). Bestemmelsen retter seg i praksis 

mot tilfeller hvor regnskapsføringen i en regnskapsenhet avviker fra regnskapsføringen i 

kommunekassen eller fylkeskommunekassen, eksempelvis at et kommunalt foretak har ført 

regnskapet etter regnskapsloven med hjemmel i § 8-1, eller at et kommunalt foretak har ført 

enkelte transaksjoner annerledes enn i kommunekassen på et område der kommunelovens 

regnskapsregler eventuelt åpner for ulike regnskapsløsninger. Første punktum innebærer at 

det er regnskapsløsningene som er brukt i kommunekassens eller fylkeskommunekassens 

regnskap som skal legges til grunn for konsolideringen. Anvendelsen av regnskapsreglene i 

kommunekassens eller fylkeskommunekassens regnskap skal altså være bestemmende for 

hvordan regnskapsreglene skal anvendes i det konsoliderte regnskapet.  

Andre punktum slår fast en omarbeidingsplikt. Plikten innebærer at dersom en 

regnskapsenhet har brukt andre regnskapsprinsipper enn i kommunekassens eller 

fylkeskommunekassens regnskap, skal regnskapet omarbeides i samsvar med 

regnskapsføringen i kommunekassen eller fylkeskommunekassen før det inkluderes i det 

konsoliderte regnskapet. Omarbeidingsplikten gjelder for eksempel for et kommunalt foretak 

som har ført regnskapet etter regnskapsloven i tråd med § 8-1 eller annen lov. Plikten gjelder 

også hvis for eksempel et kommunalt foretak har valgt en annen regnskapsmessig løsning 

for føringen av enkelte transaksjoner.  

Tredje punktum gir et unntak fra omarbeidingsplikten i andre punktum. Unntaket gir adgang 

til å ikke omarbeide regnskapsføringen av enkelttransaksjoner eller enkeltposter før 

konsolidering. Unntaket gjelder bare hvis, og i den utstrekning, det samsvarer med god 

kommunal regnskapsskikk. Adgangen er begrenset og vil så langt god kommunal 

regnskapsskikk åpner for det, bare gjelde enkelttransaksjoner eller enkeltposter (kategorier 

av transaksjoner, eller poster i drifts- eller investeringsregnskapet, eller balanseposter) i de 

andre regnskapene enn kommunekassens eller fylkeskommunekassens regnskap. 

Bestemmelsen gir ikke adgang til å fravike hovedregelen i første punktum om at det 

konsoliderte regnskapet skal bygge på prinsippene i kommunekassen eller 

fylkeskommunekassen. Bestemmelsen overlater til den rettslige standarden god kommunal 
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regnskapsskikk å definere om, og i hvilke tilfeller, det ikke er hensiktsmessig eller nødvendig 

å omarbeide enkelttransaksjoner eller enkeltposter. 

Fjerde ledd presiserer at det ikke skal gjennomføres strykninger eller disponeringer mot fond 

mv. etter reglene i kapittel 4 ved utarbeidelsen av det konsoliderte årsregnskapet. Dette 

bygger på at det konsoliderte årsregnskapet skal slås sammen på grunnlag av de 

regnskapene som inngår, og at loven ikke stiller krav om inndekning av merforbruk i det 

konsoliderte årsregnskapet (inndekningskravene er rettet direkte mot de enkelte 

regnskapene som inngår i konsolideringen). Bestemmelsen innebærer at 

årsoppgjørsdisposisjonene i det konsoliderte regnskapet skal tilsvare summen av disse 

disposisjonene i de enkelte regnskapene. Det skal for eksempel ikke gjennomføres 

strykninger av budsjettere overføringer fra drift til investering i det konsoliderte 

årsregnskapet, selv om regnskapet skulle vise et merforbruk ved konsolideringen. Følgelig vil 

det konsoliderte regnskapet for eksempel kunne vise både et merforbruk fra årets drift på 

bunnlinjen, samtidig som det viser inndekning av merforbruk fra tidligere år.  

Til § 11-2 Unntak fra kravene til oppstillinger i årsregnskapet i kapittel 5  

Første ledd gir et unntak fra § 5-2 første ledd andre punktum, og innebærer at økonomisk 

oversikt drift, økonomisk oversikt investering og balanseregnskapet i det konsoliderte 

årsregnskapet kun skal vise beløp for årets regnskap og for forrige års regnskap. Det er ikke 

krav om å vise budsjettbeløp.  

Andre ledd innebærer at det ikke er krav om å utarbeide bevilgningsoversikter på konsolidert 

nivå. Det er heller ikke krav om å utarbeide en konsolidert oversikt over 

årsavslutningsdisposisjoner.  

Til § 11-3 Unntak fra kravet om konsolidering 

Bestemmelsen gir unntak fra kravet i kommuneloven § 14-6 bokstav d om at alle 

regnskapsenheter som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet, 

skal inngå i konsolideringen. Enhetene som er nevnt i første og andre ledd kan holdes 

utenfor det konsoliderte årsregnskapet. 

Første ledd gir unntak for kommunale eller fylkeskommunale foretak som fører regnskap 

etter regnskapslovens prinsipper med hjemmel i denne forskriften § 8-1 eller annen lov. Et 

eksempel på det siste kan være foretak som fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper 

etter forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet § 2-4, jf. energiloven § 10-

6.  

Unntaket i første ledd er frivillig å benytte seg av for kommunene eller fylkeskommunene. 

Hvis slike foretak likevel ikke utelates fra konsolideringen, gjelder § 11-1 tredje ledd. Det vil si 

at regnskapet til foretaket, før konsolideringen, må omarbeides i samsvar med reglene i 

kommuneloven § 14-6 og denne forskrift.  

Andre ledd første punktum er et unntak fra kommuneloven § 14-8 andre ledd, og gjelder 

interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt 

og som fører eget regnskap. Unntaket gjelder imidlertid bare hvis utelatelsen fra det 

konsoliderte årsregnskapet ikke har betydning for å bedømme kontorkommunens 

økonomiske utvikling og stilling. Unntaket retter seg mot tilfeller der størrelsen på det aktuelle 

samarbeidets økonomi er uvesentlig i forhold kontorkommunen som økonomisk enhet.  

Andre punktum innebærer at adgangen til å utelate interkommunale politiske råd og 

kommunale oppgavefellesskap etter første punktum, likevel ikke gjelder hvis disse enhetene 
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sammen er så store at de har betydning for å bedømme kontorkommunens økonomiske 

utvikling og stilling. I slike tilfeller skal enhetene likevel tas med i det konsoliderte regnskapet 

så langt det har betydning for å bedømme kontorkommunens økonomiske utvikling og 

stilling. Begrepet så langt skal forstås slik: Hvis det for eksempel er seks små samarbeid som 

hver for seg kan utelates etter første punktum, kreves det bare å ta med fire av dem hvis de 

to siste ikke har betydning for bedømmelsen.  

Til § 11-4 Særlige noteopplysninger i det konsoliderte årsregnskapet 

Opplysningspliktene i denne bestemmelsen kommer i tillegg til de notene som skal 

utarbeides for det konsoliderte årsregnskapet etter §§ 5-11 og 5-12. 

Bokstav a slår fast at det skal opplyses om hvilke enheter som inngår i konsolideringen.  

Det skal også opplyses om hvilke enheter som eventuelt er utelatt, jf. bokstav b.  

Bokstav c innebærer at det skal opplyses om eventuelle endringer i hvilke enheter som 

inngår i det konsoliderte regnskapet. Det siktes her til situasjoner hvor for eksempel et 

kommunalt foretak går over til å følge regnskapsloven eller omdannes til et aksjeselskap, 

eller omvendt. 

Bokstav d er et krav om å opplyse om sentrale størrelser fra regnskapet til de enhetene som 

er utelatt fra konsolideringen, eller som har kommet til eller gått ut av konsolideringen. Dette 

kan være resultat, eiendeler, gjeld, egenkapital eller annet. Eksempelvis kan det være 

relevant å opplyse om at et kommunalt foretak som er utelatt fra konsolideringen, har 

betydelig egenkapital. Kravet gjelder bare hvis opplysningene er vesentlige for å kunne 

bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske utvikling og stilling. Det betyr at 

enheter som er utelatt, eller har kommet til eller gått ut, må være av en viss størrelse før 

opplysningsplikten gjelder. Således vil enheter som er utelatt fra konsolideringen etter § 11-3 

andre ledd i praksis ikke være omfattet av opplysningsplikten i bokstav d.  

Bokstav e retter seg mot tilfeller hvor interkommunale politiske råd eller kommunale 

oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt, inngår i det konsoliderte årsregnskapet, og 

hvor samarbeidet utgjør en betydelig del av det. Bestemmelsen innebærer at det skal 

opplyses om hvor stor del av samarbeidets økonomi som er knyttet til de andre 

deltakerkommunene, eksempelvis andelen av gjeld som andre deltakerkommuner har 

ansvar for. Kravet gjelder bare hvis opplysningene er vesentlige for å kunne bedømme 

kommunens eller fylkeskommunens økonomiske utvikling og stilling. 

Etter § 5-11 skal det konsoliderte årsregnskapet også inneholde alle notene som er nevnt i § 

5-12. Dette vil ikke alltid være hensiktsmessig. Etter andre ledd kan derfor noter som nevnt i 

§ 5-12 utelates fra det konsoliderte årsregnskapet, når dette følger av god kommunal 

regnskapsskikk.  

Kapittel 12. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser  

Til § 12-2 Overgangsregler 

Tredje ledd gjelder for kommunale og fylkeskommunale foretak som ved forskriftens ikrafttredelse 

utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven mv. i tråd med reglene i forskrift 24.8.2006 nr. 1033 om 

særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak §§ 6 og 19, 

men som ikke har adgang til å følge regnskapsloven mv. etter ny forskrift § 8-1. Slike foretak gis etter 

første punktum en ekstra overgangsperiode på ett år for å legge om årsregnskapet mv. i tråd med 

reglene i ny forskrift kapittel 2 til 5 og 7. Slike foretak kan altså følge regnskapsloven mv. i tråd med 



Side 68 av 85 

reglene i kapittel 8 til og med budsjett- og regnskapsåret 2020. Etter andre punktum skal slike foretak 

utarbeide årsbudsjett og årsregnskap etter reglene i ny forskrift kapittel 2 til 5 og 7 fra og med 

budsjett- og regnskapsåret 2021. 
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Forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift 

 

Forskrift xx. yy 2019 nr. nn om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

for kommuner og fylkeskommuner mv. 

Korttittel: Budsjett- og regnskapsforskriften 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx. yy 2019 med hjemmel i lov 22 

juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3 femte ledd, § 14-

4 sjette ledd, § 14-6 syvende ledd, § 14-8 tredje ledd og § 14-9 tredje og fjerde ledd. 

Kapittel 1. Virkeområde 

§ 1-1 Saklig virkeområde 

Forskriften gjelder for 

a) økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene og årsberetningen til kommuner og 

fylkeskommuner  

b) årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen til kommunale og fylkeskommunale 

foretak etter kommuneloven kapittel 9 

c) årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen til interkommunale politiske råd etter 

kommuneloven kapittel 18 og kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven 

kapittel 19 

d) årsbudsjettet og årsregnskapet til lånefond etter kommuneloven § 14-14 tredje ledd.  

Kapittel 2. Skillet mellom drift og investering  

§ 2-1 Inntekter og utgifter mv. i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet  

Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal omfatte 

a) løpende inntekter 

b) utgifter til drift 

c) overføring til investering  

d) bruk av og avsetninger til driftsfond  

e) dekning av tidligere års merforbruk. 

Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal også omfatte inntekter fra salg 

av aksjer så langt dette følger av § 2-8. 

§ 2-2 Inntekter og utgifter mv. i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet  

Økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet skal omfatte 

a) utgifter til investeringer i anleggsmidler  

b) inntekter fra salg av anleggsmidler og inntekter som er knyttet til investeringer  

c) bruk av lån 

d) utlån og mottatte avdrag på utlån 

e) overføring fra drift 

f) bruk av og avsetninger til investeringsfond 

g) dekning av tidligere års udekket beløp. 

Økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet skal også 

omfatte: 

a) tilskudd til andres investeringer når dette følger av § 2-4 
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b) avdrag på lån når dette følger av § 2-5 

c) utbytte og uttak av kapital fra selskaper når dette følger av § 2-7. 

§ 2-3 Vedlikehold og påkostninger på varige driftsmidler 

Utgifter til vedlikehold av varige driftsmidler regnes som utgifter til drift. Utgifter til vesentlige 

og varige påkostninger regnes som utgifter til investeringer i anleggsmidler.  

§ 2-4 Tilskudd til andres investeringer 

Tilskudd til andres investeringer regnes som utgifter til drift. Tilskudd til andres investeringer som 

kan lånefinansieres etter kommuneloven § 14-16 første eller andre ledd eller kirkeloven § 15 sjette 

ledd, kan likevel føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet hvis de finansieres av inntekter her. 

§ 2-5 Avdrag på lån 

Avdrag på lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-15 første eller andre ledd eller § 14-16 

eller med hjemmel i annen lov, regnes som utgifter til drift. I økonomiplanens driftsdel, 

driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal det føres avdrag på slike lån som samlet minst tilsvarer 

minimumsavdraget beregnet etter kommuneloven § 14-18. Avdrag på slike lån utover 

minimumsavdraget skal bare føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og 

investeringsregnskapet, hvis de finansieres av inntekter her. 

Avdrag på lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-17 føres i økonomiplanens 

investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. 

§ 2-6 Bruk av lån  

Den delen av et lån som er brukt til å finansiere utgifter i regnskapsåret føres i 

investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres på memoriakonto for ubrukte 

lånemidler.  

Bruk av lån i investeringsregnskapet kan ikke være høyere enn det som er fastsatt i 

investeringsbudsjettet.  

Bruk av lån kan ikke være høyere enn årets utgifter som med hjemmel i lov kan finansieres med 

lån.  

Bruk av lån kan likevel være høyere enn det som følger av tredje ledd hvis bruken finansierer 

dekning av et tidligere års udekket beløp i investeringsregnskapet, og hvis hvis det udekkete beløpet 

knytter seg til utgifter som med hjemmel i lov kan finansieres med lån.  

§ 2-7 Utbytte og uttak av kapital fra selskaper 

Utdeling av resultater som er opptjent i selskapet i løpet av kommunens eller fylkeskommunens 

eiertid regnes som løpende inntekter. 

Utdeling av innskutt kapital eller verdier som kommunen eller fylkeskommunen har betalt 

vederlag for føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.  

§ 2-8 Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler 

En andel av inntektene fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler regnes 

som løpende inntekter. 

Andelen som utgjør løpende inntekter etter første ledd skal tilsvare den delen av salgsinntekten 

som gjenspeiler resultatene som er opptjent i selskapet i løpet av kommunens eller fylkeskommunens 

eiertid, og som ved en videreføring av eierskapet til aksjene kunne blitt utdelt og inntektsført i driften 

etter § 2-7 første ledd.   
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Beløpet etter andre ledd skal reduseres med utbyttet som eventuelt utbetales til kommunen eller 

fylkeskommunen, hvis utbyttet inngår i beregningen etter andre ledd og inntektsføres i driften etter § 

2-7 første ledd.  

Kapittel 3. Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld, regnskapsføring av pensjon, 

virkninger av endring i regnskapsprinsipp og bokføring 

§ 3-1 Klassifisering av eiendeler og gjeld i balanseregnskapet 

Eiendeler som er vesentlige og til varig eie klassifiseres i balanseregnskapet som anleggsmidler. 

Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. 

Lån som er tatt opp etter kommuneloven §§ 14-15 første eller andre ledd, 14-16, 14-17 første ledd 

eller kirkeloven § 15 sjette ledd klassifiseres i balanseregnskapet som langsiktig gjeld. Annen gjeld 

klassifiseres som kortsiktig gjeld. 

§ 3-2 Måling av anleggsmidler og langsiktig gjeld i balanseregnskapet 

Anleggsmidler måles til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid 

avskrives etter § 3-4. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved et vesentlig og varig verdifall. 

Nedskrivningen reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen faller bort. 

Langsiktig gjeld måles til opptakskost. Langsiktig gjeld oppskrives ved en varig økning i 

forpliktelsen. Langsiktig gjeld oppskrives likevel ikke ved renteendringer på lån. Oppskrivningen 

reverseres i den grad grunnlaget for oppskrivningen faller bort. 

§ 3-3 Måling av omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balanseregnskapet 

Omløpsmidler måles til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 

finansielle omløpsmidler måles til virkelig verdi.  

Kortsiktig gjeld måles til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi.  

Ved sikring skal gevinst eller tap på et sikringsinstrument sammenstilles med tap eller gevinst på 

sikringsobjektet. 

§ 3-4 Avskrivninger av anleggsmidler 

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid avskrives planmessig over den utnyttbare 

levetiden til anleggsmidlet. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn  

a) 5 år for IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende 

b) 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende 

c) 20 år for større nyttekjøretøy og anleggsmaskiner, renseanlegg, pumpestasjoner, 

forbrenningsanlegg og andre tekniske anlegg, og lignende 

d) 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler 

til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, båter 

og ferger, ledningsnett, og lignende 

e) 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, 

brannstasjoner, og lignende. 

Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet. 

Større varige driftsmidler som består av deler med ulik levetid kan dekomponeres slik at delene av 

driftsmidlet avskrives hver for seg. Ved dekomponering skal gjennomsnittlig avskrivningstid for de 

ulike delene ikke være lengre enn det som følger av første ledd.  

§ 3-5 Pensjonspremier, premieavvik, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

Årets pensjonspremie skal utgiftsføres i tråd med kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav c. 
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Årets premieavvik er differansen mellom årets pensjonspremie og årets beregnete netto 

pensjonskostnad. Årets premieavvik skal inntektsføres og balanseføres, hvis pensjonspremien er større 

enn netto pensjonskostnad. Årets premieavvik skal utgiftsføres og balanseføres, hvis pensjonspremien 

er mindre enn netto pensjonskostnad.  

Premieavviket som er balanseført etter andre ledd skal fra og med påfølgende år tilbakeføres over 

syv år med like årlige beløp. Premieavvik som oppsto i regnskapsårene 2011 til og med 2013, skal 

tilbakeføres over ti år. Premieavvik som oppsto i regnskapsårene til og med 2010 skal tilbakeføres 

over femten år.  

Et premieavvik som er balanseført etter andre ledd kan i stedet for tilbakeføring etter tredje ledd, 

tilbakeføres fullt ut i året etter at premieavviket oppsto.  

Pensjonsmidlene klassifiseres som anleggsmidler i balanseregnskapet. Egenkapital i egen 

pensjonskasse eller gjensidig livsforsikringsselskap skal ikke innregnes i pensjonsmidlene. 

Pensjonsmidlene skal måles til virkelig verdi. Obligasjoner som holdes til forfall, skal likevel måles til 

anskaffelseskost.  

Pensjonsforpliktelsen klassifiseres som langsiktig gjeld i balanseregnskapet. 

Pensjonsforpliktelsene skal måles til nåverdien av opptjente fremtidige pensjonsytelser.  

Estimatavvik for pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene, og virkningen av planendringer på 

pensjonsforpliktelsene, skal kun regnskapsføres i balansen. 

§ 3-6 Forutsetninger for beregning av netto pensjonskostnad, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

Beregningene av netto pensjonskostnad, pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene etter § 3-5, 

skal gjøres på grunnlag av de økonomiske forutsetningene som departementet fastsetter, og på 

grunnlag av anerkjente aktuarmessige forutsetninger. De aktuarmessige forutsetningene kan inneholde 

sikkerhetsmarginer. Departementet kan fastsette nærmere aktuarmessige forutsetninger.  

Departementet fastsetter tidspunktet for implementering av endringer i aktuarmessige 

forutsetninger, hvis endringene har vesentlig betydning for måling av netto pensjonskostnad, 

pensjonsmidlene eller pensjonsforpliktelsene. Departementet fastsetter også tidspunktet for 

implementering av planendringer i beregningene av netto pensjonskostnad, pensjonsmidlene og 

pensjonsforpliktelsene. 

§ 3-7 Virkninger av endring av regnskapsprinsipp 

Hvis det foretas en endring av anvendt regnskapsprinsipp, skal virkningen føres direkte mot 

egenkapitalen. Virkninger som påvirker arbeidskapitalen føres mot egen konto for prinsippendringer. 

Virkninger som påvirker anleggsmidler eller langsiktig gjeld føres mot kapitalkonto.  

§ 3-8 Bokføring  

For virksomhet som er bokføringspliktig etter kommuneloven § 14-6 femte ledd, skal pliktig 

regnskapsrapportering etter bokføringsloven § 3 omfatte regnskapsrapportering etter kommuneloven 

§§ 14-6, 14-8 og 16-1. 

Hvis kontantsalg i en avgrenset virksomhet er mindre enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp i 

løpet av et regnskapsår, kan kravene i bokføringsforskriften § 5-3-2 fravikes for denne virksomheten. 

Hvis bokføringsforskriften § 5-3-2 fravikes, skal kontantsalget dokumenteres etter reglene i 

bokføringsforskriften delkapittel § 5-4, så langt de passer. Første og andre punktum gjelder ikke for 

virksomhet som er bokføringspliktig etter bokføringsloven § 2 andre ledd.  

Kapittel 4. Avslutningen av driftsregnskapet og investeringsregnskapet 

§ 4-1 Strykninger av budsjettdisposisjoner i driftsregnskapet 
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Ved avslutningen av driftsregnskapet skal bruk av og avsetning til disposisjonsfond, overføring til 

investering og dekning av tidligere års merforbruk først føres i samsvar med budsjetterte beløp. I 

tillegg føres bruk av og avsetning til disposisjonsfond og overføring til investering som er vedtatt av 

underordnet organ. 

Overføring til investering skal reduseres hvis det er nødvendig for å unngå at overføringen 

medfører avsetning av løpende inntekter på investeringsfond.  

Hvis driftsregnskapet viser et merforbruk etter at disposisjonene i første og andre ledd er 

gjennomført, skal merforbruket reduseres så mye som mulig ved å 

a) stryke overføring til investering 

b) stryke avsetning til disposisjonsfond  

c) stryke inndekning av tidligere års merforbruk.  

Overføring av midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål kan likevel 

ikke strykes etter bokstav a. Strykninger etter bokstav a og b gjennomføres så mye som 

mulig før det foretas strykninger etter bokstav c.  

Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i første og andre ledd er 

gjennomført, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond.  

§ 4-2 Bruk av disposisjonsfond, fremføring av merforbruk og disponering av mindreforbruk i 

driftsregnskapet 

Hvis driftsregnskapet fortsatt viser et merforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 første til tredje 

ledd er gjennomført, skal merforbruket reduseres ytterligere ved bruk av disposisjonsfond, så lenge det 

er tilgjengelige midler på fondet. Den delen av disposisjonsfondet som i det opprinnelige 

budsjettvedtaket for året etter regnskapsåret brukes til å finansiere driftsbudsjettet, kan likevel ikke 

brukes til å redusere merforbruket. Et merforbruk som ikke kan reduseres etter første punktum 

fremføres til inndekning etter kommuneloven §§ 14-11 eller 14-12.  

Hvis driftsregnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 første, andre og 

fjerde ledd er gjennomført, skal mindreforbruket dekke inn eventuelle tidligere års merforbruk. Et 

mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk etter første punktum avsettes til disposisjonsfond.  

§ 4-3 Strykninger av budsjettdisposisjoner i investeringsregnskapet 

Ved avslutningen av investeringsregnskapet skal bruk av og avsetning til ubundet 

investeringsfond, overføring fra drift og inndekning av tidligere års udekket beløp først føres i samsvar 

med budsjetterte beløp. I tillegg føres bruk av og avsetning til ubundet investeringsfond og overføring 

fra drift som er vedtatt av underordnet organ. 

Overføring fra drift skal reduseres hvis det er nødvendig for å unngå at overføringen medfører 

avsetning av løpende inntekter på investeringsfond.  

Bruk av lån skal reduseres i forhold til budsjettert beløp så langt det følger av § 2-6.  

Hvis investeringsregnskapet viser et udekket beløp etter at disposisjonene i første og andre ledd er 

gjennomført, skal det udekkete beløpet reduseres så mye som mulig ved å stryke avsetninger til 

ubundet investeringsfond. 

Hvis investeringsregnskapet viser et udisponert beløp etter at disposisjonene i første til tredje ledd 

er gjennomført, skal det udisponerte beløpet reduseres så mye som mulig ved å 

a) stryke overføring fra drift  

b) stryke bruk av lån  

c) stryke bruk av ubundet investeringsfond. 

§ 4-4 Fremføring av udekket beløp og disponering av udisponert beløp i investeringsregnskapet 
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Hvis investeringsregnskapet fortsatt viser et udekket beløp etter at disposisjonene i § 4-3 første til 

fjerde ledd er gjennomført, skal det udekkete beløpet føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i 

det året som regnskapet legges fram. 

Hvis investeringsregnskapet fortsatt viser et udisponert beløp etter at disposisjonene i § 4-3 første, 

andre, tredje og femte ledd er gjennomført, skal det udisponerte beløpet avsettes til ubundet 

investeringsfond.  

Kapittel 5. Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen, årsbudsjettet 

og årsregnskapet 

§ 5-1 Oppstillinger i økonomiplanen og årsbudsjettet  

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde oppstillingene som nevnt i §§ 5-4 til 5-8. 

Oppstillingene skal også vise beløp for det forrige budsjettåret og det sist vedtatte årsregnskapet.  

Første ledd gjelder tilsvarende for innstillingene til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett.  

§ 5-2 Oppstillinger og opplysninger i årsregnskapet  

Årsregnskapet skal inneholde oppstillingene som nevnt i §§ 5-4, 5-5 og 5-7 til 5-10. 

Oppstillingene skal også vise beløp for det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, det regulerte 

årsbudsjettet og det forrige årsregnskapet. Oppstillingen av balanseregnskapet skal kun vise verdiene 

ved utgangen av regnskapsåret og verdiene i forrige årsregnskap.  

Årsregnskapet skal inneholde opplysningene som nevnt i §§ 5-11 og 5-12.  

Første og andre ledd gjelder tilsvarende for avleggelsen av og innstillingen til vedtak om 

årsregnskap.  

§ 5-3 Spesifisering av poster  

I oppstillingene etter §§ 5-4 til 5-10 kan det foretas en oppdeling av poster eller tilføyelse av 

poster som ikke framgår av oppstillingsplanene.  

§ 5-4 Økonomisk oversikt – drift  

Inntektene, utgiftene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens driftsdel, 

driftsbudsjettet og driftsregnskapet, skal stilles opp med følgende poster i denne rekkefølgen: 

1. Rammetilskudd 

2. Andre tilskudd fra staten 

3. Tilskudd fra andre 

4. Inntekts- og formuesskatt 

5. Eiendomsskatt 

6. Andre skatteinntekter 

7. Brukerbetalinger 

8. Salgs- og leieinntekter 

9. Sum driftsinntekter 

10. Lønn og sosiale utgifter 

11. Kjøp av varer og tjenester 

12. Tilskudd til andre 

13. Avskrivninger 

14. Fordelte utgifter 

15. Sum driftsutgifter 

16. Brutto driftsresultat 

17. Renteinntekter, utbytter og gevinster på finansielle omløpsmidler 
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18. Renteutgifter og tap på finansielle omløpsmidler 

19. Avdrag på lån 

20. Netto finansutgifter 

21. Motpost avskrivninger 

22. Netto driftsresultat 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat: 

23. Overføring til investering 

24. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 

25. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 

26. Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet 

27. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 

28. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 

I vedtak om og innstilling til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett kan spesifiseringen av 

driftsutgiftene på postene 10 til 14 utelates. Postene 10 til 14 skal være spesifisert senest 1. 

mars i det året som budsjettet gjelder for. 

§ 5-5 Økonomisk oversikt – investering 

Utgiftene, inntektene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet, skal stilles opp med følgende poster i denne 

rekkefølgen: 

1. Investeringer i varige driftsmidler 

2. Tilskudd til andres investeringer 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 

4. Utlån 

5. Avdrag på lån 

6. Sum investeringsutgifter  

7. Kompensasjon for merverdiavgift 

8. Tilskudd fra andre 

9. Salg av varige driftsmidler 

10. Salg av finansielle anleggsmidler 

11. Utdeling fra selskaper 

12. Mottatte avdrag på utlån 

13. Bruk av lån 

14. Sum investeringsinntekter  

15. Videreutlån 

16. Bruk av lån til videreutlån 

17. Avdrag på lån til videreutlån 

18. Mottatte avdrag på videreutlån 

19. Netto utgifter videreutlån 

20. Overføring fra drift 

21. Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 

22. Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 

23. Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet 

24. Sum overføring fra drift og avsetninger 

25. Fremført til inndekning i senere år (udekket) 
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§ 5-6 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og 

årsbudsjettet   

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over den årlige utviklingen i gjeld og 

andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden.  

 

§ 5-7 Bevilgningsoversikter – drift  

Inntektene som ikke knytter seg til bestemte formål i økonomiplanens driftsdel og driftsbudsjettet, 

og disponeringen av disse inntektene, skal stilles opp med følgende poster i denne rekkefølgen: 

1. Rammetilskudd og skatteinntekter 

2. Andre generelle inntekter 

3. Renteinntekter, utbytter og gevinster på finansielle omløpsmidler 

4. Sum generelle midler til disposisjon 

5. Renteutgifter og tap på finansielle omløpsmidler 

6. Avdrag på lån 

7. Sum generelle midler til disposisjon etter finansutgifter 

8. Overføring til investering 

9. Netto avsetninger til eller bruk av driftsfond 

10. Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet 

11. Sum generelle midler disponibelt til bevilgninger drift  

12. Sum generelle midler bevilget til drift 

13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 

Første punktum er ikke til hinder for at renter og avdrag i stedet kan inngå i bevilgningene 

etter andre ledd. 

Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel og driftsbudsjettet, skal 

stilles opp i tråd med det som er bestemt av det organet som har budsjettmyndigheten. Nettosummen 

av bevilgningene skal tilsvare beløpet på post 12 i oppstillingen etter første ledd.  

Årsregnskapet skal inneholde tilsvarende oppstillinger som nevnt i første og andre ledd.  

§ 5-8 Bevilgningsoversikt – investering  

  Bevilgningene til investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, 

investeringer i aksjer og andeler, og utlån, skal stilles opp i tråd med det som er bestemt av det organet 

som har budsjettmyndigheten. Oppstillingen av bevilgningene skal inneholde bruttobeløp. 

Bruttobeløpene til henholdsvis investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, 

investeringer i aksjer og andeler, og utlån, skal tilsvare beløpene på postene 1 til 4 i oppstillingen etter 

§ 5-5 første ledd.  

Årsregnskapet skal inneholde en tilsvarende oppstilling som nevnt i første ledd.  

 

 

 

 

 

 



Side 77 av 85 

§ 5-9 Balanseregnskapet 

Eiendeler, egenkapital og gjeld skal stilles opp med følgende poster i denne rekkefølgen: 

A. Anleggsmidler 

I. Varige driftsmidler 
1. Faste eiendommer og anlegg 

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 

II. Finansielle anleggsmidler 
1. Aksjer og andeler 

2. Obligasjoner 

3. Utlån 

III. Immaterielle eiendeler 

IV. Pensjonsmidler 

B. Omløpsmidler 

I. Bankinnskudd og kontanter 

II. Finansielle omløpsmidler 
1. Aksjer og andeler 

2. Obligasjoner 

3. Sertifikater 

4. Derivater 

III. Kortsiktige fordringer 
1. Kundefordringer 

2. Andre kortsiktige fordringer 

3. Premieavvik 

Sum eiendeler 

C. Egenkapital 

I. Drift 
1. Disposisjonsfond 

2. Bundne driftsfond 

3. Merforbruk i driftsregnskapet 

4. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen  

II. Investering 
1. Ubundet investeringsfond 

2. Bundne investeringsfond 

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 

4. Kapitalkonto 

5. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen  

D. Langsiktig gjeld 

I. Lån 
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 

2. Obligasjonslån 

3. Sertifikatlån 

II. Pensjonsforpliktelse 

E. Kortsiktig gjeld 

I. Kortsiktig gjeld 
1. Leverandørgjeld 

2. Likviditetslån 

3. Derivater 

4. Annen kortsiktig gjeld 

5. Premieavvik 

Sum egenkapital og gjeld 

F. Memoriakonti 
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I. Ubrukte lånemidler 

II. Andre memoriakonti 

III. Motkonto for memoriakontiene 

§ 5-10 Oversikt over årsavslutningsdisposisjoner 

Disposisjonene som er foretatt i tråd med §§ 4-1 og 4-2 skal for driftsregnskapet stilles opp med 

følgende poster: 

1. Mer- eller mindreforbruk før strykninger (budsjettavvik) 

2. Strykning av overføring til investering 

3. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond 

4. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet 

5. Strykning av bruk av disposisjonsfond 

6. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 

7. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av merforbruk etter strykninger 

8. Disponering av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk i 

driftsregnskapet 

9. Disponering av mindreforbruk etter strykninger for avsetning til disposisjonsfond. 

10. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 

Postene 2 til 5 og 7 til 9 kan utelates hvis de ikke er aktuelle. 

Disposisjonene som er foretatt i tråd med § 4-3 og § 4-4 skal for investeringsregnskapet stilles 

opp med følgende poster: 

1. Udekket eller udisponert beløp før strykninger (budsjettavvik) 

2. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond 

3. Strykning av overføring fra drift 

4. Strykning av bruk av lån 

5. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond  

6. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger  

7. Disponering av udisponert beløp etter strykninge r for avsetning til ubundet investeringsfond. 

8. Fremført til inndekning i senere år (udekket). 

Postene 2 til 5 og 7 kan utelates hvis de ikke er aktuelle. 

§ 5-11 Noteopplysninger i årsregnskapet 

I noter til årsregnskapet skal det gis opplysninger som nevnt i § 5-12. Første punktum gjelder bare 

så langt opplysningene er aktuelle. 

Det skal også gis noteopplysninger om andre forhold hvis opplysningene ikke framgår av 

årsregnskapet for øvrig og er vesentlige for vurderingen av den økonomiske utviklingen og stillingen.  

Notene skal nummereres. I oppstillingene i årsregnskapet skal det så langt som mulig gis 

henvisninger fra regnskapsposter til tilhørende note.  

§ 5-12 Faste noteopplysninger i årsregnskapet  

a) Det skal opplyses om hva arbeidskapitalen er ved inngangen av året, årets endring i 

arbeidskapitalen, og hva arbeidskapitalen er ved utgangen av året. Årets endring i 

arbeidskapitalen skal spesifiseres med netto driftsresultat, netto inntekter og bruk av lån i 

investeringsregnskapet, endring i ubrukte lånemidler og virkningen av endring i 

regnskapsprinsipp.  
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b) Årets endring i kapitalkonto skal spesifiseres med årets endring i bokført verdi av 

anleggsmidlene og langsiktig gjeld, endring i ubrukte lånemidler og virkningen av endring 

i regnskapsprinsipp.   

c) Det skal opplyses om vesentlige endringer i regnskapsprinsipp. Det skal også opplyses 

om vesentlige endringer i regnskapsestimater og om vesentlige korrigeringer av tidligere 

års feil.  

d) For hver gruppe av varige driftsmidler skal det opplyses om avskrivningsperioder og 

avskrivningsplan. For hver gruppe av varige driftsmidler skal det også opplyses om 

balanseført verdi ved inngangen av året, årets tilgang, avgang, avskrivninger, 

nedskrivninger og eventuelle reverseringer av nedskrivninger, og balanseført verdi ved 

utgangen av året. Leide varige driftsmidler som er balanseført skal spesifiseres hvis 

leieavtalen er vesentlig. Det skal i tillegg opplyses om årsaken til vesentlige 

nedskrivninger og eventuelle reverseringer av slike. For varige driftsmidler som er 

dekomponert skal det også opplyses om de ulike delenes andel av anskaffelseskost og 

avskrivningsperiode, og om gjennomsnittlig avskrivningstid.  

e) For aksjer og andeler under finansielle anleggsmidler skal det for hvert selskap opplyses 

om eierandelen og balanseført verdi ved utgangen av regnskapsåret. Det skal også 

opplyses om vesentlige endringer i eierandeler. Det skal i tillegg opplyses om vesentlige 

nedskrivninger, og eventuelle reverseringer av slike, og årsaken til dette. 

f) For utlån under finansielle anleggsmidler skal det for hvert utlån opplyses om lånets 

størrelse, hvem som er låntaker, og om utlånet er finansiert med egne midler eller med 

lån etter kommuneloven § 14-17. Utlån til samme låntaker kan angis samlet. Utlån til 

privatpersoner kan også angis samlet. Det skal i tillegg opplyses om vesentlige tap på 

utlån.   

g) For markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal det opplyses om sum 

anskaffelseskost, balanseført verdi ved inngangen av året, årets resultatførte 

verdiendring og balanseført verdi ved utgangen av året. Første punktum gjelder 

tilsvarende for derivater som ikke regnskapsføres etter reglene om sikring.  

h) Det skal opplyses om hvilke finansielle eiendeler som regnskapsføres etter reglene om 

sikring, hva som er tilhørende sikringsobjekter, formålet med sikringen og sikringens 

varighet.  

i) For lån skal det opplyses om hvor mye som er knyttet til henholdsvis egne investeringer, 

andres investeringer, innfrielse av kausjoner og videreutlån. Leieforpliktelser knyttet til 

varige driftsmidler som er balanseført skal spesifiseres hvis leieavtalen er vesentlig. Det 

skal også opplyses om gjennomsnittlig løpetid og rente. Det skal i tillegg opplyses om 

verdien på lån som forfaller og må refinansieres i det året som regnskapet legges fram.  

j) Det skal opplyses om størrelsen på minimumsavdraget beregnet etter kommuneloven 

§14-18 første ledd. Det skal også opplyses om sum avskrivninger, verdien på 

lånegjelden og verdien på de varige driftsmidlene som ligger til grunn for beregningen. 

Hvis mottatte avdrag på videreutlån er brukt til å betale avdrag på lån til formål som 

nevnt i §§ 14-15 første og andre ledd og 14-16, skal det opplyses om beløpet og hvordan 

minimumsavdraget er korrigert for dette.  

k) Det skal opplyses om årets pensjonspremier, netto pensjonskostnad og premieavvik, og 

om årets amortiseringskostnader og samlet pensjonskostnad. Det skal også opplyses 

om hvilke amortiseringsperioder som benyttes for amortisering av premieavvik. Det skal i 

tillegg opplyses om størrelsen på bruk av premiefond i året og midler på premiefond ved 
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utgangen av året. Årets netto pensjonskostnad og årets endring i pensjonsmidler og 

brutto pensjonsforpliktelse skal spesifiseres. Det skal opplyses om hvilke 

beregningsforutsetninger som er brukt.  

l) Det skal opplyses om andre vesentlige langsiktige forpliktelser som ikke balanseføres. 

m) For hver garanti skal det opplyses om hvem garantien er stilt for, type garanti, godkjent 

garantiramme, opprinnelig garantiansvar og gjenstående garantiansvar ved utgangen av 

regnskapsåret, og når garantiansvaret utløper. Garantier som gjelder privatpersoner kan 

summeres og opplyses samlet. Hvis en garanti er innfridd eller det er sannsynlig at en 

garanti må innfris, skal det opplyses om hvilken garanti det gjelder og innfrielsesbeløpet.  

n) Det skal opplyses om andre vesentlige usikre forpliktelser som ikke er regnskapsført. 

Dette kan unnlates, hvis det er svært lite sannsynlig at forpliktelsen må innfris.  

o) For bundne fond som er vesentlige skal det opplyses om hvilket formål fondet er bundet 

til. Det skal også opplyses om årets avsetning til eller bruk av fondet og størrelsen på 

fondet ved utgangen av året. Hvis det ikke har vært brukt av fondet i regnskapsåret, skal 

det i tillegg opplyses om årsaken til dette.  

p) For gebyrer som etter lov eller forskrift ikke skal være større enn selvkost, skal det for 

hvert gebyrområde opplyses om gebyrinntekter, beregnet selvkost, selvkostresultat, 

avsetning til eller bruk av selvkostfondet, eventuelt dekning av fremført underskudd fra 

tidligere år eller fremføring av årets underskudd til dekning i senere år. Det skal også 

opplyses om størrelsen på selvkostfondet, eventuelt akkumulert underskudd, ved 

utgangen av året.  For inntekter fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle 

anleggsmidler skal det opplyses om beløpet som er ført i henholdsvis 

investeringsregnskapet og driftsregnskapet.  

r) Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten. 

s) Det skal opplyses om godtgjørelser til regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor, fordelt på 

revisjon og rådgivning. 

§ 5-13 Separat resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs 

Denne bestemmelsen gjelder for fylkeskommuner som har skoler som tilbyr maritime og 

offshorerelaterte sikkerhetskurs i markedet.  

I note til fylkeskommunens årsregnskap skal det gis resultatoppstillinger for skolens ordinære 

opplæringsvirksomhet og for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs i markedet. Det skal også 

opplyses om prinsippene for fordelingen av inntekter og kostnader mellom virksomhetene, og om 

begrunnelsen for prinsippene som er valgt. 

Prinsippene for fordelingen av inntekter og kostnader mellom virksomhetene skal være 

konsekvente og objektive, og gjenspeile skolens økonomiske og organisatoriske struktur. Prinsippene 

skal også være slik at den kommersielle kursvirksomheten dekker alle kostnadene knyttet til sin 

virksomhet, herunder alle variable kostnader og en forholdsmessig andel av skolens faste kostnader.  

Kapittel 6. Oversendelse av økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og 

årsberetningen til departementet 

§ 6-1 Frister for oversendelse 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal sammen med saksdokumentene fra det innstillende organet 

sendes til departementet snarest mulig, og senest 30 dager etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet er 

vedtatt. Økonomisk oversikt for drift etter § 5-4 med endelig spesifisering av postene 10 til 14 skal 

sendes til departementet snarest mulig, og senest 1. mars i det året som budsjettet gjelder for. 
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Årsregnskapet og årsberetningen, med saksdokumentene fra det innstillende organet, 

revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen, skal sendes til 

departementet snarest mulig, og senest 30 dager etter at årsregnskapet og årsberetningen er vedtatt.  

Kapittel 7. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale foretak  

§ 7-1 Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5 

Kommunale og fylkeskommunale foretak kan i oppstillingene etter §§ 5-4, 5-5 og 5-7 til 5-9 slå 

sammen uvesentlige poster med andre poster, og utelate poster som ikke er aktuelle.  

§ 7-2 Særlige noteopplysninger i årsregnskapet 

I tillegg til noteopplysningene som nevnt i §§ 5-11 og 5-12 skal årsregnskapet til kommunale og 

fylkeskommunale foretak inneholde noter med følgende opplysninger: 

a) Hvor stor andel av foretakets inntekter som kommer fra egen kommune eller 

fylkeskommune, og hvor stor andel av foretakets inntekter som kommer fra andre. 

b) Overføringer fra kommunekassen eller fylkeskommunekassen som er foretatt for å dekke 

inn et merforbruk i foretaket. 

Kapittel 8. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale foretak som primært 

driver kommersiell virksomhet 

§ 8-1 Tilpasset årsbudsjett og årsregnskap etter regnskapsloven. 

Kommunale og fylkeskommunale foretak som for en overveiende del driver kommersiell 

virksomhet, kan utarbeide et årsbudsjett som er tilpasset den kommersielle virksomheten og utarbeide 

årsregnskapet etter reglene i regnskapsloven kapittel 3 til 7. Første punktum gjelder bare hvis det er 

fastsatt i vedtektene til foretaket at årsbudsjettet kan tilpasses og at årsregnskapet kan utarbeides etter 

regnskapsloven. 

Hvis foretaket benytter seg av adgangen i første ledd, gjelder §§ 8-2 til 8-5. 

§ 8-2 Årsbudsjettets innhold 

Årsbudsjettet skal inneholde et driftsbudsjett med en resultatoppstilling som nevnt i 

regnskapsloven § 6-1 eller 6-1a, og et investeringsbudsjett med en oppstilling av investeringsutgiftene 

og finansieringen av disse. Oppstillingene skal også vise beløp for det forrige budsjettåret og det sist 

vedtatte årsregnskapet. Reglene i forskriften kapittel 2 til 5 og 7 gjelder ikke. 

Årsbudsjettet skal også inneholde en oversikt over foretakets utvikling i gjeld og andre vesentlige 

langsiktige forpliktelser, og angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret samt størrelsen på 

foretakets avdrag på lån. 

§ 8-3 Årsregnskapets innhold 

Årsregnskapet skal inneholde de oppstillingene og opplysningene som følger av regnskapsloven. 

Kommuneloven § 14-6 andre til fjerde ledd og reglene i forskriften kapittel 2 til 5 og 7 gjelder ikke.  

Årsregnskapet skal også inneholde en oppstilling av investeringsutgiftene og finansieringen av 

disse. Resultatregnskapet etter regnskapsloven og oppstillingen av investeringsutgiftene og 

finansieringen skal også vise beløp for det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, det regulerte 

årsbudsjettet og det forrige årsregnskapet. 

I tillegg skal årsregnskapet inneholde noteopplysninger som nevnt i § 5-12 bokstav j og § 7-2 

bokstav a og b. I note skal det også opplyses om størrelsen på foretakets avdrag på lån. 

§ 8-4 Årsberetningens innhold 
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Årsberetningen skal utarbeides etter kommuneloven § 14-7. 

§ 8-5 Inndekning av merforbruk 

Tidligere års merforbruk skal dekkes inn etter kommuneloven § 14-12 første og andre ledd. Som 

merforbruk regnes negativ egenkapital i foretaket målt etter reglene i regnskapsloven.   

Kapittel 9. Særlige regler for interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap 

§ 9-1 Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5 

Interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap kan i oppstillingene etter §§ 5-4, 

5-5 og 5-7 til 5-9 slå sammen uvesentlige poster med andre poster, og utelate poster som ikke er 

aktuelle.  

§ 9-2 Særlige noteopplysninger i årsregnskapet 

I tillegg til noteopplysningene som nevnt i §§ 5-11 og 5-12, skal årsregnskapet til interkommunale 

politiske råd og kommunale oppgavefellesskap inneholde noter med følgende opplysninger: 

a) Hvor stor andel av samarbeidets inntekter som kommer fra deltakerkommunene, og hvor 

stor andel av samarbeidets inntekter som kommer fra andre. 

b) Overføringer fra deltakerkommunene som er foretatt for å dekke inn et merforbruk i 

samarbeidet. 

§ 9-3 Unntak fra kravet om eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning  

Interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap som ikke er et eget rettssubjekt 

og som har forventete brutto driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner i budsjettåret, kan 

unnlate å utarbeide eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven § 14-8 første 

ledd første og andre punktum. Første punktum gjelder bare hvis det er fastsatt i samarbeidsavtalen at 

samarbeidet kan unnlate å utarbeide eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. 

Hvis samarbeidet ikke utarbeider eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, gjelder § 9-4, men 

ikke kommuneloven §§ 14-8 første ledd tredje punktum, 14-8 andre ledd, 14-12 og 24-1 fjerde ledd.  

§ 9-4 Særlige regler når det ikke utarbeides eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning  

Inntektene til det interkommunale politiske rådet eller det kommunale oppgavefellesskapet, og 

disponeringen av inntektene, skal inngå i årsbudsjettet og årsregnskapet til kontorkommunen. 

Den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet skal i årsbudsjettet til kontorkommunen 

føres opp som en egen bevilgning i bevilgningsoversiktene etter §§ 5-7 og 5-8. Representantskapet i 

samarbeidet fastsetter den nærmere fordelingen av bevilgningen i et detaljbudsjett.  

Samarbeidets inntekter og utgifter skal i årsregnskapet til kontorkommunen føres opp i 

bevilgningsoversiktene etter §§ 5-7 og 5-8 på samme detaljeringsnivå som bevilgningen i 

kontorkommunens årsbudsjett. Den nærmere fordelingen av samarbeidets inntekter og utgifter skal 

forelegges representantskapet i et detaljregnskap på samme detaljeringsnivå som detaljbudsjettet.  

§ 9-5 Unntak fra plikten til å oversende årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen til 

departementet 

Plikten til å oversende årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen i kommuneloven § 14-3 

femte ledd, jf. § 6-1 i forskriften her, gjelder ikke for interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap. 
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Kapittel 10. Særlige regler for lånefond 

§ 10-1 Lånefondets årsbudsjett og årsregnskap 

 Årsbudsjettet og årsregnskapet til lånefond etter kommuneloven § 14-14 tredje ledd 

skal bare omfatte transaksjoner som er knyttet til opptak av lån til lånefondet og utlån fra 

lånefondet til virksomheter som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som 

rettssubjekt.   

§ 10-2 Mottatte avdrag på lån i lånefondets årsbudsjett og årsregnskap 

Lånefondet skal føre mottatte avdrag på utlån i drift. Første punktum gjelder ikke hvis lånefondets 

låntaker har ført avdraget i investering.  

 

§ 10-3 Unntak fra reglene om premieavvik, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

Reglene om premieavvik, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i § 3-5 andre til syvende ledd 

gjelder ikke for lånefond. 

§ 10-4 Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5 

Lånefondet kan i oppstillingene etter §§ 5-4, 5-5 og 5-9 slå sammen uvesentlige poster med andre 

poster, og utelate poster som ikke er aktuelle.  

Oppstillingskravene i §§ 5-7 og 5-8 gjelder ikke for lånefondet.  

§ 10-5 Særlige noteopplysninger i lånefondets årsregnskap 

I tillegg til noteopplysningene som følger av §§ 5-11 og 5-12 skal det i note til lånefondets 

årsregnskap opplyses om overføringer fra kommunekassen eller fylkeskommunekassen som er foretatt 

for å dekke inn et merforbruk i lånefondet. 

§ 10-6 Inndekning av merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i investeringsregnskapet 

Et merforbruk i driftsregnskapet til lånefondet skal dekkes inn året etter at merforbruket oppsto.  

Hvis et merforbruk i driftsregnskapet til lånefondet ikke er fullt ut dekket inn i regnskapet i året 

etter at merforbruket oppsto, gjelder kommuneloven § 14-12 andre ledd tilsvarende for 

kommunekassen eller fylkeskommunekassen.  

Et udekket beløp i investeringsregnskapet til lånefondet skal føres opp til dekning på lånefondets 

investeringsbudsjett året etter at det udekkete beløpet oppsto. 

Kapittel 11. Konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner  

§ 11-1 Konsolidering 

Det konsoliderte årsregnskapet etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d skal vise 

kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet.  

Det konsoliderte årsregnskapet skal utarbeides på grunnlag av årsregnskapene til de enhetene som 

inngår i det konsoliderte årsregnskapet. Transaksjonene og mellomværendene mellom de konsoliderte 

enhetene skal ikke tas med i det konsoliderte årsregnskapet. 

 Det konsoliderte årsregnskapet utarbeides etter regnskapsprinsippene som er brukt i 

kommunekassens eller fylkeskommunekassens årsregnskap. Hvis det i andre årsregnskap som inngår i 

konsolideringen er brukt andre regnskapsprinsipper, skal disse regnskapene omarbeides før 

konsolidering. Omarbeiding før konsolidering kan unnlates for enkelttransaksjoner eller enkeltposter 

så langt det er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.  

Reglene om årsavslutning i kapittel 4 gjelder ikke for det konsoliderte årsregnskapet.  
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§ 11-2 Unntak fra kravene til oppstillinger i årsregnskapet i kapittel 5  

Oppstillingene av det konsoliderte årsregnskapet etter §§ 5-4, 5-5 og 5-9 skal vise beløp for årets 

regnskap og det forrige årsregnskapet.  

Oppstillingskravene i §§ 5-7, 5-8 og 5-10 gjelder ikke for det konsoliderte årsregnskapet.  

§ 11-3 Unntak fra kravet om konsolidering 

Kommunale og fylkeskommunale foretak som fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper 

med hjemmel i § 8-1 i forskriften her eller annen lov, kan utelates fra det konsoliderte regnskapet.  

Interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er et eget rettssubjekt og 

som fører eget regnskap, kan utelates fra konsolideringen hvis utelatelsen ikke har betydning for 

vurderingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomiske utvikling og stilling. Hvis det er flere 

enheter som hver for seg kan utelates etter første punktum, skal enhetene likevel tas med i 

konsolideringen så langt det er nødvendig for vurderingen av kommunens eller fylkeskommunens 

økonomiske utvikling og stilling. 

§ 11-4 Særlige noteopplysninger i det konsoliderte årsregnskapet 

I tillegg til noteopplysningene som nevnt i §§ 5-11 og 5-12, skal det konsoliderte årsregnskapet 

inneholde noter med følgende opplysninger: 

a) Hvilke enheter som inngår i det konsoliderte regnskapet. 

b) Hvilke enheter som eventuelt er utelatt etter § 11-3.  

c) Hvilke enheter som har kommet til eller som har gått ut av det konsoliderte regnskapet 

siden forrige regnskapsår. 

d) Regnskapsopplysninger om enheter som nevnt i bokstav b og c, hvis dette har vesentlig 

betydning for vurderingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomiske utvikling 

og stilling. 

e) Andelen av inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld eller egenkapital som er knyttet til de 

øvrige deltakerkommunene i interkommunalt politisk råd eller kommunalt 

oppgavefelleskap som ikke er eget rettssubjekt, hvis dette har vesentlig betydning for 

vurderingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomiske utvikling og stilling. 

I det konsoliderte årsregnskapet kan noteopplysninger som nevnt i § 5-12 utelates så langt det er i 

samsvar med god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kapittel 12. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser  

§ 12-1 Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft 1.1.2020.  

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter: 

a) Forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og 

fylkeskommuner). 

b) Forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 

fylkeskommuner). 

c) Forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 

kommunale og fylkeskommunale foretak. 

§ 12-2 Overgangsregler 

Økonomiplanen for perioden 2020 til 2023 og årsbudsjettet for 2020 skal utarbeides og vedtas 

innen utgangen av 2019 i tråd med reglene i denne forskriften. 
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Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og vedtas i 2020 i tråd med reglene i forskrift 15. desember 

2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) og forskrift 24. 

august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 

fylkeskommunale foretak. 

Kommunale og fylkeskommunale foretak som utarbeider årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

etter forskrift 25. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale 

og fylkeskommunale foretak §§ 6 og 19, men som ikke omfattes av § 8-1, kan følge reglene i kapittel 

8 til og med budsjett- og regnskapsåret 2020. Fra og med budsjett- og regnskapsåret 2021 skal slike 

foretak utarbeide årsbudsjett og årsregnskap etter reglene i kommuneloven og i denne forskrift kapittel 

2 til 5 og 7, og årsberetningen skal utarbeides etter kommuneloven § 14-7. 
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Bakgrunn: 
Prosjektet Ny E6-Ny by ble vedtatt opprettet i kommunestyre sak 29/17. Prosjektet er fundamentert på 
Nordland Fylkeskommunes vedtatte plan «Regional plan for by og regions politikk». Prosjektleder ble 
tilsatt fra 1. januar 2018. Nordland Fylkeskommune har vedtatt å støtte prosjektet med regionalmidler, 
og er inne i prosjektet med 1 million kroner over 2 år. Fauske kommune har forutsatt finansiert 
prosjektet med næringsfondets midler. Intensjonen fra både fylkeskommunen og kommunen er at 
prosjektet har en varighet på 4 år. 
 
Prosjektet er organisert innenfor 3 temaområder: 

A. Samferdsel / Samfunn og infrastruktur 
B. Attraktive Fauske – Sentrumsutvikling, Bo- og byrommene 
C. Vekstkraft og innovasjon – næringsutvikling og nye moderne arbeidsplasser 

 
Prosjektet har arbeidet innenfor alle områdene i foregående år. Status er at arbeidet i temaområde A og 
B er kommet godt i gang. Se detaljer under redegjørelsene for hvert av punktene senere. Temaområde C 
er fortsatt i en oppstartsfase.  
 
I kommunestyrets sak 06/18 ble prosjektets organisering, milepælsplan, og budsjett for 2018 vedtatt. 
Denne saken har til hensikt å rapportere status for prosjektet til formannskapets som er 
prosjektstyringsgruppen på vegne av kommunestyret.  
 
Rådmannen vurderer at 2018 har vært et oppstartsår, og det har vært stor fokus på temaområde A. 
Dette temaområde er det området vi vurderer å ha kortest tid, og er et vesentlig grunnlag og 
premissleverandør for de to andre temaområdene.  
 
Rådmannens vurdering av milepælsplanen gitt i ovennevnte kommune styresak er følgende:  
 

Aktivitet Status p.t Merknader 
1.Etablere OK Vedtatt av 



organisering av 
prosjektet 

kommunestyret.  

2.Etablering av 
arbeidsgrupper 
for hvert av 
delprosjektene 

OK Gruppene er etablert 
og konstituert.  

3.Utarbeidelse av 
prosjektplaner for 
hver av 
arbeidsgruppene 

Under arbeid Ikke kommet så langt vi 
ønsket. Det arbeides 
med prosjektplaner for 
alle tre prosjektene.  

4.Utarbeide av 
oppdatert 
trafikalt 
faktaggrunnlag  
gjennom Fauske 
sentrum 

OK  

5.Utarbeide 
oppdaterte 
prognoser på 
trafikktall frem 
mot 2030 

OK Utarbeidet av Rambøll i 
2018. Vedlagt denne 
saken.  

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

Under arbeid Forsinket grunnet at 
samarbeidet med 
arkitektur og design 
studentene ved NTNU 
ble forhalet grunnet 
sykdom. Kommer i gang 
igjen fra 2019. Viktig 
grunnmur i arbeidet 
med å etablere et  

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

Under arbeid I løpet av våren 2019. 
Det understrekes at vi 
har hatt dialog med 
ulike referansemiljøer i 
løpet av 2018.  

8. Arbeide for å 
etablere «NY By – 
NY E6» 
konferanse fra 
2019 

OK Gjennomført sammen 
med Fauske 
Næringsforum høsten 
2018.  

9. Dialogarenaer 
med lokale, 
regionale, og 
nasjonale aktører  

OK Vært flere 
dialogarenaer og 
folkemøter i løpet av 
2018, omkring både vei 
løsningene, og 
byromsutviklingen. Se 
for øvrig kommentarer 
senere. 

 
Rådmannen vurderer også å være innenfor rammene av det budsjettet som ble presentert i sak 06/18 
for foregående år. Det er fortsatt ikke brukt vesentlige ressurser til arbeidet med visualisering av 



prosjektet. Grunnet omstendighetene rundt samarbeidet med arkitekt og design studentene ved NTNU. 
Dette er utgifter vi ser for oss vil påløpe i 2019.  
 
 
Saksopplysninger: 
A: Samferdsel / Samfunn og infrastruktur 
Fauske er en av få steder i landet hvor man fortsatt har hoved ferdselsåren E6 gjennom sentrum. Dette 
er hoved ferdselsåren for biltrafikken i regionen og hele Nordland. Traséen gjennom Fauske har vært 
uforandret siden den ble bygget i ca. 1960. (Det ble gjort noen forbedringer under etableringen av 
miljøgata) og vi kan erkjenne at samfunnsutviklingen i perioden fra da frem til i dag har vært stor.    
 
Fauske er og vil for all fremtid være et trafikknutepunkt, ikke bare for byen Fauske, men et trafikalt 
møtepunkt for all veitrafikk fra vest, sør og nord. Fauske er porten til fylkeshovedstaden, og et naturlig 
transittsted for store mengder gods og persontransport i Nordland fylke. Dette gjelder transport både 
langs bane og vei.     
 
Infrastruktur og veiløsningene rundt Fauske er ikke bare en lokal utfordring. Fylkeshovedstadens 
vekstambisjoner og regionalt sentrum vil utfordre Fauske. Fauske vil alltid være den trafikale porten for 
Bodøs regionale tilbud til alle innbyggerne i Salten (lufttrafikk, spesialisthelsetjenester, og øvrige 
regionale tilbud). Veiløsningene ved Fauske er og vil i sterkere grad bli trafikk knutepunkt for en økende 
industriproduksjon i Nordland (spesielt på havbrukssiden). Nye trafikale løsninger sør for oss, Saltdal, 
Tjernfjellet, og økt satsing på mellomriksveien fra Sverige, vil utvilsomt medføre mer trafikk langs vei. 
Nord for av Fauske vil de planlagte oppgraderinger Sørfold tunnelene bidra til en mer effektiv 
trafikkavvikling i begge retninger langs E6. Dette vil på sikt gi et prekært behov for mer robuste, og 
moderne trafikkløsninger i tilknytning til Fauske.   
 
Sekundært vil dette selvsagt også gi positive lokale ringvirkninger. Fauskes innbyggere har behov for en 
forsvarlig og effektiv trafikkavvikling i sitt nærområde, - både ut fra trafikksikkerhetshensyn, 
miljøutfordringer, og de begrensinger dagens trase legger på muligheten for en moderne og 
fremtidsretta sentrumsutvikling.   
 
Arbeidet i 2018: 
Det er opprettet egen arbeidsgruppe for temaområdet:  
 

1. Samferdsel/samfunn og infrastruktur. Denne består av Prosjektleder Kenneth Svendsen, 
Rådmann Geir Mikkelsen og kommunalsjef Trond Heimtun. 

 
Gruppen har vært i virksomhet gjennom hele 2018.  
 
Første halvdel av 2018 er blitt brukt til å fastslå hvor omlegging av E6 og RV80 stod i forhold til 
veimyndigheter og beslutningstagere.  Parallelt med dette arbeide ble det innhentet nye trafikktall, og 
utarbeidet rapport om fremtidig trafikkvekst. Det har vært viktig for prosjektet å få avklart hvilke 
formelle krav som må være oppfylt for at prosjektet skal komme med i vurderingene i NTP. Vi har vi fått 
avklart at de oppfyller de krav som er nødvendig. 
 
Punkter som vil ha spesiell innvirkning for en trafikkøkning:  
 

· Åpning av Tjernfjellet inn mot Sverige. 
· Stortinget har også besluttet å bygge ny E6 gjennom Sørfold, noe som vil gjøre veien fra 

Lofoten, Vesterålen og Narvik både kortere og bedre.                              
· Både Stortinget og regjeringen har ambisjon om at Norge skal øke sin sjømatproduksjon 



betydelig fremover. 
· Et nytt stort lakseslakteri er åpnet i Steigen kommune. 
· Økning av turisme, med stadig mer bruk av store bobiler.                                                      
· Ny E6 gjennom Helgeland.                                                                                                            
· Forbedring av E6 sør for Helgeland. 

 
Dette er ikke ment som en utfyllende liste, men punkter som er kjent i dag.  
 
Til å utarbeide trafikkanalysen ble Rambøll benyttet etter anbudskonkurranse, og rapporten viser at en 
kan regne med en trafikkvekst på opp mot 80 pst. frem mot 2040. Den største økningen vil komme i 
form av tungtransport. 
 
Prosjektets del som omhandler ny E6/RV80 er inne i en fase hvor det fremdeles gjenstår litt fakta 
innhenting. Det meste av dette arbeidet er igangsatt og gjøres av andre. Dette vil være beregninger av 
kostnader, valg av traseer ol. 
 
Som tidligere nevnt skal veivesenet avgi sin faginnstilling i desember 2019. Grunnlagsarbeidet for dette 
foregår nå for fullt. Kommunen bistår veivesenet med dette arbeidet, og følger opp kontinuerlig.  
 
Arbeidet mot fagetatene 
 
Det har vært avholdt flere møter med Statens vegvesen, både med Strategiledelsen og teamet som 
arbeider med NTP rulleringen. Denne dialogen vil foregå fortløpende. Vegvesenet har vist stor forståelse 
for utfordringene Fauske står ovenfor. 
 
Som kjent var det på nittitallet vedtatt en tunnelløsning fra Finneid sør for Fauske, til Holtan veien nord 
for Fauske som en fremtidig E6 traseer utenfor Fauske. Fremtidig RV80 traseer tør være kjent for 
formannskapet, med de utfordringer kvikkleire har ført til. 
 
Statens vegvesen har ønsket å få se på disse traseene på nytt for å finne nye og bedre løsninger. Dette 
arbeidet har de startet med, og vil være ferdige slik at prosjektet kan vurderes inn i fremtidig NTP. 
 
Det er blitt utarbeidet en presentasjon av prosjektet (som er vedlagt). Den ble presentert første gang 
under Samferdselskonferansen på Fauske, og ble godt mottatt. Den er også presentert for alle 
gruppeledere i Fylkestinget. Den er også presentert for deler av Nordlandsbenken på Stortinget, og deler 
av Stortingets Transport komite.  
 
Informasjons arbeide. 
 
2019 og 2020 vil være to særdeles viktig år for informasjon til beslutningstagere. Gruppelederne i 
fylkestinget er som tidligere nevnt informert om prosjektet, og de problemer Fauske sentrum har med 
dagens trafikk. Også deler av Nordlandsbenken, og deler av Stortingets samferdselskomite har fått 
denne informasjonen.  
 
Det legges opp til å intensivere informasjonen til alle beslutningstagere ut over 2019. Her vil de enkelte 
partigrupper i kommunestyre være viktige samarbeidspartnere, spesielt mot fylkestingets partigrupper. 
Dette informasjonsarbeidet vil i stor grad forholde seg til fremdriftsplanene for NTP som er beskrevet 
tidligere i dette dokumentet.  
 
For å få prioritert prosjektet i NTP er det særdeles viktig å ha gode samarbeidspartnere. Dette vil spesielt 
være nabokommuner, og aktører som har god nytt av et forbedret veinett gjennom Fauske, enten dette 



er sørover, nordover eller til fra Bodø. Det arbeides kontinuerlig med å få flest mulig med på laget. 
 
Videre arbeid / NTP fra 2019 og videre fremover:  
 
Fremdriftsplan for Stortingets behandling av NTP (Nasjonal transport plan) er lagt av 
Samferdselsdepartementet, og er som følger: 
 
-          Desember 2018: Retningslinjer for planarbeidet fra SD. 
-          Desember 2019: Felles grunnlagsdokument fra virksomhetene. Dokumentet sendes samtidig til 
uttalelse til fylkeskommune og de største byene.  
-          April 2020: Frist for uttalelsene til grunnlagsdokumentene. 
-          Høsten 2020/vinteren 2021; Fremlegging av Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022-
2033. 
-          Behandling i Stortinget juni 2021. 
 
Målsetningen er å få prosjektet inn i fagetatenes grunnlagsdokumenter. Dersom man lykkes med dette 
vil neste målsetning, å sikre at fylkeskommunen og øvrige høringsinstanser stiller seg bak etablering av 
ny veiløsning rundt Fauske.  
 
B.          Attraktive Fauske – Sentrumsutvikling, Bo- og byrommene 
 
Det er opprettet egen arbeidsgruppe for temaområdet:  
 

1. Attraktive Fauske-byrommet og livskvalitet. Gruppen består av enhetsleder Rune Reisænen, 
Renee Normann og Gunnar Myrstad. 

 
Arbeidsgruppen er konstituert, og arbeidet er påbegynt.  
 
Vi er p.t inne i en fase hvor det vil arbeides for å etablere en videre prosjektplan for temaområdet. 
Prosjektplanen er ikke ferdig etablert, men rådmannen vurderer p.t at planen bygges på følgende faser:   
 

1. FASE 1: Etablere et fremtidsbilde (målbilde og visjon) for fremtidige Fauske – grunnlaget 
for dette arbeidet er kommuneplanens samfunnsdel og øvrig etablert planverk p.t. I tillegg 
vil arbeidet i denne fasen bygge på gjennomførte aktiviteter i prosjektet i 2018 (se 
nedenfor). Et viktig bidrag vil være arbeidet arkitektur og design studentene fra NTNU skal 
gjennomføre på vegne av oss høsten 2019, by og byroms seminaret høsten 2019, og øvrig 
inkludering (folkemøter) og dialog med referansegruppene. I sum vil dette danne 
prosjektets anbefaling til visjon og målbilde for den fremtidig byutvikling. Arbeidet vil 
inneholde visjoner både for by- og byromsutvikling i Fauske - som kan skje før E6 og riksvei 
80 er lagt utenfor sentrum, og etter omleggingen. Konklusjonen i FASE 1 fremmes i egen 
politisk sak våren 2020.  

 
2. FASE 2: Plan og reguleringsarbeidet. Vurdere Fauske kommunes planverk – i lys av 

konklusjonene av arbeidet i FASE 1. Kvalitetssikre om planverket understøtter de 
ambisjoner og visjoner vi har for den fremtidige by og byroms utviklingen. Bearbeide 
eksisterende planverk. Etablere nye planer vi måtte ha behov for. Innarbeide dette i den 
fremtidige planstrategien for Fauske kommune. Fra 2020 til 2022.  

 



3. FASE 3: Operasjonell fase – utprøving av ulike ideer som er mulig å gjennomføre innenfor 
de til enhver tids gjeldende rammer. Det tenkes her på utprøve ulike konsepter for å skape 
et mer visuelt innbydende sentrum, og for å øke attraktivitet og derigjennom øke 
aktivitetsnivået i sentrum. Dette er aktiviteter og utprøving som vil være nyttige data for 
mål 1. Fortløpende i 2019 og fremover.  

 
Her er allerede mange ulike mindre prosjektideer.  
 

· Et slikt prosjekt er forskjønnelse av strandpromenaden ved at plasserer ut ulike 
former for marmorskulpturer. Tanken er at man kan følge strandpromenaden 
frem til kulturlandskap Nordland ved bygdetunet.  

 
· Et annet slikt prosjekt er sammen med huseiere å se på muligheten til å bruke 

noen av de tomme lokalene i sentrum til å fremme næringsvirksomhet. Et slikt 
prosjekt kan være å se på muligheten til å etablere et marmorsenter for å fortelle 
marmorens historie på Fauske. 

 
· Mange har etterspurt et mer bilfritt miljø i sentrum.  Det vurderes blant annet 

hvilke muligheter det vil være for å skape en forsøk med en sommergågate i 
Sjøgata. En sommergågate vil åpne muligheten for butikker å flytte ut i «gata» på 
gode dager, og for å bruke byrommet mer aktivt i handel og for skape aktivitet. 
Det vil også åpne for at lokale produsenter lettere når ut med sine produkter. 

 
Aktiviteter i 2018 
 
I forbindelse med kommunens deltagelse i det fylkeskommunale by og regionprosjektet ble det høsten 
2018 arrangert et byromsseminar for de deltagende bykommuner i Fauske.  
 
Byroms seminar – oktober 2018: 
 
Den 16. oktober arrangert Fauske kommune folkemøte på Fauske hotell hvor prosjektet ble presentert. 
Ingebjørg Skaare fra Snøhettan holdt også et innlegg om fremtidsrettet byroms utvikling, og hvilke 
muligheter Fauske har til å utvikle et levende sentrum. Det var ca. 100 personer som deltok.  Det 
fremkom mange gode forslag, blant annet utvikling av gågate i fremtiden, samt å utvikle rommet hvor 
Sjøgata i dag går under Amfi. Disse forslagene blir tatt med videre. Dette viser at det er et stort 
engasjement i befolkningen rundt prosjektet.  
 
Samarbeide med Fauske Næringsforum har fungert utmerket. Gjennom dialog og samarbeide med 
daglig leder Nils Ole Steinbakk har man etablert underprosjekter. Det kan nevnes at en av niende klasse 
ved ungdomsskolen utarbeider et prosjekt om hva sentrum skal inneholde i fremtiden, basert på 
ungdommens ønsker og behov. Ungt entreprenørskap har som en av sine case utvikling av byrommet i 
Fauske. Presentasjon av casen vil skje i slutten av januar. 
 
Den 17 og 18 oktober avholdt Nordland fylkeskommune, Fauske kommune, og Fauske næringsforum 
«Byroms seminaret 2018» på Fauske hotell. Byroms seminaret ble i sin helhet viet avdekking av 
utfordringer i sentrum, og mulighetsrommet som ligger for sentrumsutviklig som case. 
 



Før Byromseminaret 2018, ble det gjennomført en innbygger undersøkelse med formål å avdekke 
behov, preferansene og meningene til innbyggerne i Fauske kommune om kommuneadministrasjon 
senteret Fauske by.  
 
En del av arbeidet som ble gjort i seminaret er utstilt i Fauske bibliotek. Punktene under viser en 
oppsummering av resultatene i innbyggerundersøkelsen sammensatt med LÉVA Urban Design sine 
faglige vurderinger vedrørende hvilke potensialer og utfordringer Fauske sentrum har i dag; 
 

a. For stort utviklingsområde definert som sentrum. 

 
Kommunedelplan for sentrum signaliserer utviklingsmuligheter som er for stort et areal både basert på 
hva innbyggerne oppfatter som sentrum og hva forskning tilsier at størrelsen på et levende sentrum skal 
være med tanke på tetthet.  
 

b. Sentrumskjernen har gode forutsetninger for å bli utviklet til et mer levende og attraktivt 
sentrum. 

 
Fauske sentrum har i dag delvis en tydelig bystruktur, dette er en viktig kvalitet og ramme for videre 
utvikling og bør dyrkes videre. Lokasjonen på sjøfronten gir noen unike uteroms kvaliteter i sentrum. 
Dette verdsettes også av mange innbyggere. Spesielt henvises det til piren og fontene som godt likte 
steder. En forutsetning for å lykkes med et mer bilfritt miljø vil være omlegging av E6. I mellomtiden 
vises det til at man bør arbeide med koblingene som går på tvers og jobbe med å skape mer liv i disse.  
 

c. Politisk uro, mistillit og en oppfattelse av økonomiske problemer hos det offentlige. 

 
Mange innbyggere er bekymret for- og frustrert over at det ikke er enighet og troverdighet rundt 
valgene som blir tatt knyttet til utvikling av Fauske. Det var ingen spørsmål i spørreundersøkelsen som la 
opp til å få denne type innspill. Kommentarene kom i de kvalitative felter, samt under” beskriv Fauske 
med tre stikkord”. Kommentarene rundt dette temaet var unormalt mange sammenlignet med mange 
av de andre steder LÉVA har gjennomført lignende medvirkningsprosesser. Det blir derfor svært viktig å 
få klarhet i og bygge opp tillit igjen mellom innbyggere, politikere, kommuneadm. og private utviklere 
for å lykkes med en felles positiv utvikling av Fauske.  
 

d. Mangel på gode møteplasser og liv i 1. etasjer. 

 
Det er også en tydelig mangel på gode møtesteder i Fauske, dette gjelder alle aldersgrupper, men 
spesielt ungdom. Dette handler både om mangel på tilpassede kommersielle møteplasser 
(serveringstilbud etc.) og ikke kommersielle tilbud både innendørs og utendørs. Det spredte 
plasseringen av hverdagsfunksjoner bidrar også til at det ikke blir et naturlig møtepunkt.  
 

e. Bygdetunet som en viktig attraktor og potensial.  

 
Det kom mange positive kommentarer på området rundt bygdetunet. Både naturen som 
rekreasjonsområde, men også potensialene som den historiske bebyggelsen har til å bli brukt mer til 
ulike formål. 
 



f. Daglig bruk av sentrum  

 
Dagligvarehandel påvirker markedsgrunnlaget til de andre handel og servicetilbud i sentrum. Den mest 
brukte dagligvare er Rema 1000 som ligger i utkanten av sentrum omringet av ’big-box’ funksjoner. Det 
ligger tett på resten av sentrum, men ligger ikke i kjernen. Det oppleves ikke som attraktivt å bevege seg 
til fots fra denne matbutikken bort til Amfi som er den andre store attraktor.  
 
Lokalisering av offentlige funksjoner Skoler og idrettsanlegg ligger også mentalt sett langt fra sentrum. 
Det er heller ikke godt tilrettelagte forbindelser for gående og syklende. Dette resulterer i at barn og 
unge ikke bidrar nevneverdig til å aktivere sentrum som del av sin hverdag. 
 
 
Videre arbeid i 2019 og fremover  
 
Konferanse 2019. 
 
I oktober 2019 vil prosjektet arrangere en konferanse med fokus på by- og sentrumsutvikling. 
Konferansen vil sette fokus på nødvendigheten for utvikling av Fauske sentrum. Hvordan vil folk bo- leve 
i, arbeide, og benytte sentrum i et fremtidsperspektiv. Konferansen vil også berøre de utfordringene 
dagens trafikk fører til for både innbyggere og næringsliv i sentrum. Konferansen vil bli holdt til høsten. 
Målgruppen vil være beslutningstagere innenfor politikk og fag. Arbeidet med innhold og 
foredragsholdere er startet, og det vil være klart for å sende invitasjon til konferansen senest 1. mai 
2019. 
 
NTNU. 
 
 
Tidlig i 2018 ble det gjort en avtale med NTNU, arkitektutdannelsen om å gjøre en visualisering og 
etablering av en fremtidsvisjon for nye Fauske 2040. Prosjektet ledes av Professor Ole Møystad Fakultet 
for arkitektur og design (Institutt for arkitektur og planlegging) fra NTNU. En klasse, eller deler av klassen 
kommer til Fauske for å utarbeide et fremtidssenario om hvordan Fauske sentrum kan se ut i Fauske 
2040. Prosjektet har til intensjon om å visualisere et fremtidig sentrum i en animasjonsfilm. Vi ser for oss 
at faglig ledelse i prosjektet vil delta i byroms konferansen høsten 2019.   
Prosjektet skulle vært ferdig før årsskiftet, men grunn av sykdom ved NTNU har dette ikke vært mulig å 
gjennomføre. NTNU er nå klar til å starte dette arbeide, og vil starte opp i høstsemestret. 
 
Befolkningsmedvirkning. 
 
For å lykkes med sentrumsutviklingen på Fauske er man helt avhengig av et folkelig engasjement. Det 
har som tidligere nevnt vært avholdt et folkemøte. Vi ser nå på flere måter å dra befolkningen med. En 
god måte å gjøre dette på vil være å etablere en «By lab». Dette er gjort i flere byer, blant annet Bodø. 
Arbeidsgruppene attraktive Fauske-byrommet og livskvalitet og vekst og innovasjon-nye moderne 
arbeidsplasser er i gang med å se på forskjellige måter å organisere dette på. Dette skal være klart innen 
1. juni. 
 
 
C.          Vekstkraft og innovasjon – næringsutvikling og nye moderne arbeidsplasser 
 
Det er opprettet egen arbeidsgruppe for temaområdet:  
 
1.          Vekst og innovasjon-nye moderne arbeidsplasser. Gruppen består av Kristian Amundsen, 

https://www.ntnu.no/iap


Mathilde Winter og Heidi Zakariassen. 
 
Arbeidsgruppen er konstituert, og arbeidet er påbegynt.  
 
Arbeidet ledes av Fauna og det arbeides med snarlig å etablere en prosjektplan for temaområdet. 
Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med begge de øvrige prosjektgruppene.  
 
Temaområdet er spesielt viktig i perspektivet at all empiri og forskning, viser at vekst og utvikling av 
både by og bygdesamfunn har sitt utspring i en positiv vekst i attraktive arbeidsplasser.  
  
Dette temaområdet er fortsatt i en oppstartsfase. Det er likevel viktig å understreke at det løpende 
arbeidet til Fauna er en viktig del av dette arbeidet.  
Arbeidet med datalagring, turisme, mineral og de øvrige satsingsområdene i strategien for KF et er den 
sentrale grunnmuren for arbeidet.  
 
Vi har likevel ambisjoner om å sette arbeidet inn mer inn i en kontekstuell sammenheng med de to 
øvrige arbeidsgruppene i løpet av 2019.  
 
Næringsutvikling i sentrum 
En fornyelse og fortetning av sentrum vil kunne åpne nye muligheter for næringslivet.  En av 
målsetningene for prosjektet er at befolkningen skal bruke sentrum mer, noe som igjen vil føre til mer 
aktivitet. Dette vil igjen legge til rette for etablering av forskjellig type næringer. Det er satt i gang et 
arbeide med at forskjellig næringsaktører, investorer og utbyggere skal fortelle oss hva de mener det 
bør satses på.   
 
Det være seg leilighetsbygging, næringsetablering eller annet som skal til for å få et levende sentrum. 
Gruppen som har ansvaret vekst og innovasjon-nye moderne arbeidsplasser arbeider med dette og vil 
utarbeide en mulighetsstudium frem mot høsten. 
 
Arbeidet vil være i tett relasjon til arbeidet som foregår innenfor temaområde 2.  
 
 
Rådmannen har foreslått følgende budsjett for prosjektet i 2019. Prosjektet vil i løpet av 2019 søke om 
prolongering av prosjektet slik presentert i sak 06/18 for perioden 2020 til 2022 fra Nordland 
Fylkeskommune. 
 
Budsjett 2019 
 
Lønn og sosiale utgifter prosjektleder                              630.000 kroner 
Lønn og sosiale utgifter gruppemedlemmer                   800.000 kroner 
 
Reiseutgifter                                                                          75.000 kroner 
 
Kjøp av eksterne tjenester 
          “Urban trigger” NTNU studentarbeid                    275.000 kroner 
                    “Visualisering” fremtidige Fauske                        300.000 kroner 
          Konseptutprøving “By rom – fase3”                    100.000 kroner 
 
Totale utgifter 2019                                                            2.180.000 kroner 
 
 
 



 
Finansering 
 
Nordland Fylkeskommune                                                   500.000 kroner 
Fauske kommune           
          Næringsfond                                                                     500.000 kroner 
          Tildeling IRIS fondet                                                  380.000 kroner 
          Egeninnsats                                                                        800.000 kroner 
 
Total finansering 2019                                                              2.180.000 kroner 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. SAMMENDRAG 

Hensikten med notatet er å kvantifisere trafikkendring gjennom Fauske som følge av generell 

befolkningsvekst mot 2040, samt se på hvilke trafikale effekter utvalgte vegprosjekter vil ha for 

trafikkbildet i regionen generelt og Fauske spesielt. Notatet vil også vurdere økning i godstrafikk 

som følge av en prognostisert vekst i fiskeri og havnæring i regionen. 

 

Transportmodellberegningene er gjennomført med Regional Transportmodell (RTM) region nord. 

De er beregnet med modellversjon 3.12.1 og har benyttet med SSB sine befolkningsprognoser 

for middels vekstbane (MMMM). 

 

Det er kodet inn fire separate vegprosjekter i modellen. Herunder ny E6 Helgeland nord, ny tunell 

rv. 77 Tjernfjell, ny E6/rv. 80 forbi Fauske og ny E6 Sørfold. 

 

Resultatene fra transportmodellen viser at vegprosjektene Helgeland nord og tunell gjennom 

Tjernfjell har begrenset påvirkning på gjennomgangstrafikken og godstrafikken, men påvirker i 

større grad de lokale reisene (jobbreiser, tjenestereiser). Bildet er ganske likt for E6 Sørfold, Det 

er her en trafikkvekst som direkte følge av ny veg, men det er igjen primært knyttet til korte 

reiser. Felles for disse E6-strekningene er at de har høy andel gjennomgangstrafikk og 

godstrafikk. De representerer hovedkorridorene for vegtrafikk gjennom fylket, og det er ikke 

tilsvarende eller bedre ruter som vil gi betydelig overflytting av trafikk. Hovedkilden til mye av 

veksten på strekningene er knyttet til befolkningsvekst mot 2040. 

For ny E6/rv. 80 forbi Fauske gir tiltaket en betydelig avlastning av trafikk i sentrum.  

 

Vedrørende vekst i regionen som følge av satsning på havnæringen, er det fra tilgjengelig 

rapporter, ved bruk av en teoretisk evaluering, funnet at godsvolum potensielt kan mer enn 

dobles fra dagens nivå frem mot 2040. 

 

Resultatene underbygger at det for E6 gjennom fylket ikke finnes konkurrerende vegforbindelser 

som representerer et tilsvarende eller bedre alternativ for lange relasjoner retning nord-sør. 

Modellen behandler sverigetrafikk og godstrafikk fra faste matriser slik at den ikke på en 

tilfredsstillende måte viser endringer i etterspørsel over grensen eller som følge av økt eller ny 

industri. Vegtiltakene medfører i all hovedsak lokale endringer. Selv om resultatene fra modellen 

ikke viser det, er det likevel sannsynlig å anta at nye og oppgraderte vegstrekninger til en viss 

grad vil medføre rutevalgsendringer for de som i dag velger å kjøre over E10 Bjørnfjell gjennom 

Sverige, særlig som følge av ny E6 Sørfold og gods fra Steigen og sørover. 
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2. BAKGRUNN 

Fauske har hovedferdselsåren E6 gjennom sentrum. Dette er hovedferdselsåren for biltrafikken i 

regionen og hele Nordland. Traséen gjennom Fauske har vært uforandret siden den ble bygget i 

ca. 1960. 

 

Regjeringen har en uttalt satsning på, og planer om vekst i sjømatproduksjon og havbruksnæring 

i nord frem mot 2050. Dette sammen med utvalgte planlagte eller vedtatte vegprosjekter på E6 

gjennom Helgeland og Sørfold samt ulike utbedringer av riksvegs- og fylkesvegnettet, gjør at det 

forventes at trafikkvolumet gjennom Fauske vil øke. 

 

Hensikten med notatet er å prøve å identifisere hvor stor veksten i regionen vil være frem mot 

2040, samt gi en indikasjon på hvilke trafikale effekter det vil ha å legge E6/rv. 80 utenom 

Fauske sentrum. Notatet vil også teoretisk evaluere potensiell effekt av prognostisert vekst som 

følge av økt satsning på fiskeri og havnæring på lang sikt. 

 

3. FORUTSETNING OG METODIKK 

Transportmodellberegningene er gjennomført med Regional Transportmodell (RTM) region nord 

som har kjerneområde i Finnmark, Troms og Nordland, med buffersone mot nordlige deler av 

Trøndelag. Det betyr at man innenfor kjerneområdene får beregnet etterspørselsendringer som 

følge av tiltak i modellen. 

 

 

Figur 3-1 Modellområde RTM region nord 
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Modellversjon 3.12.1 er benyttet med SSB sine prognosedata for middels vekstbane (MMMM) og 

tellefiler på Nortraf-format. Beregningene er kjørt med statistisk sentralbyrå sine demografidata 

for henholdsvis 2017 og 2040. 

 

Dette dokumentet beskriver og sammenligner resultatene for transportmodellberegningene for 

årene 2017 og 2040, henholdsvis med og uten tiltak på vegnettet. 

 

Beregningene er kjørt med resultatuttak i en tidsperiode (døgn). Det ble gjennomført en 

kapasitetsuavhengig beregning av etterspørselsmodellen til den oppnådde likevekt.  

 

I dette notatet er hovedfokuset på beregnet trafikk på lenkenivå. Videre er reisemiddel-

fordelingen kontrollert for å sikre at antall bilreiser totalt i modellen ligger på riktig nivå. Basert 

på Tørset (2010) er følgende valideringsmål for turantall og reisemiddelfordeling foreslått. 

 

Tabell 3-1 Forslag til akseptmål på nøkkeltall  

Nøkkeltall Avviksmål 

Totalt turantall 5 – 10 % 

Reisemiddelandeler 1 – 2 % 

 

3.1 Turproduksjon 

Valideringen av turproduksjon er gjort mot landsgjennomsnittet for antall turer pr døgn fra den 

nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (RVU). Dette er på 3,26 (TØI, 2014). Modellen ser 

ut til å ligge like under det nasjonale gjennomsnittet, men innenfor valideringskriteriene på 5- 

10%. Det må understrekes at det er lokale variasjoner i RVU’en. 

 

Tabell 3-2: Validering av turproduksjon, [antall turer per gjennomsnittsdøgn] 

Antall turer i RTM region nord       1 354 211  

Antall bosatte i kjerneområdet over 13 år          423 846  

Turproduksjon pr. pers pr dag RTM region nord                3,20  

Turproduksjon pr. pers pr dag RVU2013/14 3,26 

Differanse i % 1,8 % 

 

3.2 Reisemiddelfordeling 

Valideringen av reisemiddelfordelingen er gjort mot RVU data for kommunene i modellområdet 

(hentet fra www.numerika.no/rammetall). Beregnet reisemiddelfordeling i modellen er på nivå 

med RVU for de aktuelle kommunene (se Tabell 3-3). Avvikene er størst for gangtrafikk, men er 

innenfor valideringskravene for reisemiddelfordeling (< 2%). 

 

Tabell 3-3 Validering av reisemiddelfordelingen i RTM region nord mot RVU 

RESULTAT Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Sykkel Gange   

RMF RVU 65,4 % 9,3 % 3,4 % 2,4 % 19,6 % 100 % 

RMF RTM 65,6 % 9,0 % 3,0 % 2,0 % 20,3 % 100 % 

Differanse 0,2 % -0,3 % -0,4 % -0,4 % 0,7 %  

 

3.3 Nettutlegging 

Validering av beregnet trafikk er gjort mot trafikktellinger, der modellen er kjørt med 

resultatuttak på døgnnivå. For lenketrafikken er GEH brukt som estimat på samsvar mellom 

beregnet og observert trafikk. 

 

GEH 

http://www.numerika.no/rammetall
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GEH er et statistisk estimat som brukes i trafikkmodellering til å angi grad av samvariasjon
mellom for eksempel beregnet (M) og observert trafikk (C), se

Formel 1. Metoden er brukt i mange land og anbefales blant annet av Highway Agency’s Design

Manuel for Roads og det svenske Trafikkverket. Styrken til GEH formelen er at den er ikke-lineær

og kan benyttes på et utvalg tall med stor variasjon, men likevel gi sammenlignbare resultater.

En GEH under 5 er ansett som godt samsvar, Området 5-10 er også akseptabelt, men bør søkes

korrigert hvis mulig. GEH over 10 kan indikere feil i modellen og bør undersøkes og korrigeres.

Formel 1 GEH formel

Valideringsresultater i forhold til GEH for lette kjøretøy er presentert i

Tabell 3-4 under:

Tabell 3-4 Validering av beregnet trafikk (lette kjt/døgn)

Tellepunkt Veg Nivå OBSERVERT BEREGN ET

ÅDT LETTE ÅDT LETTE GEH

Snitt

Sørelva 1800001 E6 1 679 440 3,2

Graddis 1800009 rv. 77 1 333 280 1,0

Røkland Nord 1810123 E6 1 1 746 1 410 2,7

E6 Blodveien mot Rognan 1800508 E6 1 1 230 1 190 0,4

Tussvika Værstasjon 1800023 E6 1 2 112 1 990 0,8

Røvik-Strømsnes 1800187 rv. 80 1 2 805 2 720 0,5

Nordvika Værstasjon 1800013 rv. 80 1 2 805 2 630 1,1

Hopen 1800003 rv. 80 1 8 296 6 970 4,8

Fauske Nord 1800002 E6 1 3 465 2 800 3,8

Kalvik 1800008 E6 1 955 680 3,0

Steigentunnelen 1800180 fv. 835 1 356 200 3,0

Trollvann Brøytestasjon 1800371 E10 1 930 740 2,1

Kåringen Nord 1800040 E10 1 1 354 1 560 1,7
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Valideringsresultater med GEH for tunge kjøretøy er presentert i  

Tabell 3-5 under: 

 

Tabell 3-5 Validering av beregnet trafikk (tunge kjt/døgn) 

 Tellepunkt Veg Nivå OBSERVERT BEREGNET  

        ÅDT TUNGE ÅDT TUNGE GEH 

Snitt            

Sørelva 1800001 E6 1 291 260 0,6 

Graddis 1800009 rv. 77 1 99 80 0,6 

Røkland Nord 1810123 E6 1 492 360 2,0 

E6 Blodveien mot Rognan 1800508 E6 1 270 350 1,4 

Tussvika Værstasjon 1800023 E6 1 464 360 1,6 

Røvik-Strømsnes 1800187 rv. 80 1 495 700 2,7 

Nordvika Værstasjon 1800013 rv. 80 1 495 690 2,5 

Hopen 1800003 rv. 80 1 963 940 0,2 

Fauske Nord 1800002 E6 1 615 790 2,1 

Kalvik 1800008 E6 1 336 810 6,3 

Steigentunnelen 1800180 fv. 835 1 49 40 0,4 

Trollvann Brøytestasjon 1800371 E10 1 278 200 1,6 

Kåringen Nord 1800040 E10 1 428 360 1,1 

 

Gjennomsnittlig GEH i modellen for lette kjøretøy er 2,2 og for tunge kjøretøy 1,8. 

Alle sammenligninger som er gjort for lette og tunge kjøretøy, har en GEH på under 10.  

 

Transportmodellberegningene er alle gjennomført i transportmodellsystemene RTM og NTM. I 

RTM beregnes korte personturer under 70 km, mens i NTM beregnes personturer over 70 km.  

 

Transportmodellen beregner godstrafikk fra faste godsmatriser som medfører at endringer i 

transportnettet ikke påvirker den totale godsmengden i modellen for samme beregningsår. 

Likevel vil endringer i vegnettet gjøre at transportmodellen distribuerer godsstrømmene på nytt 

på nettverket ved bruk av generaliserte kostnader.  

 

Fordeling av trafikk på lenkenivå viser en akseptabel GEH verdi. Det er likevel verdt å være 

oppmerksom på at de observerte totale trafikkvolumene på de fleste av de validerte lenkene er 

relativt lave. Ved bruk av GEH som metode vil resultatene fremstå gode, selv om det 

forekommer noen markante avvik beregnet i prosent. Modellen klarer ikke gjengi så små volum 

dette med tilfredsstillende nøyaktighet, særlig gjelder dette godstrafikk. Likevel er det godt 

samsvar på turproduksjon og reisemiddelfordeling. 

 

Transportmodellen er derfor anvendelig til å identifisere konsekvenser av tiltak i vegnettet ved 

bruk av en relativ tilnærming. Med relativ tilnærming menes at endringer og differanser mellom 

ulike scenarier blir sett på som relative endringer fra et scenario med dagens vegnett uten tiltak 

(Basis). Størrelsen på den beregnede forskjellen på lenkene mellom to scenarier blir deretter 

brukt på de observerte verdiene for å kalkulere nytt trafikkvolum. Se   
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Formel 2. Beregningene anvendes på observerte verdier for å gi en kvalitativ verdi på de 

forventede trafikkvolumene som følge av befolkningsvekst og/eller vegtiltak.  
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Formel 2 Beregningsmetodikk ÅDT ved bruk av relativ tilnærming [kjt/døgn] 

Verdi Metodikk 

ÅDT lette basis 2017 = Observert ÅDT lette 2017 (Kilde: NVDB) 

ÅDT tunge basis 2017 = Observert ÅDT tunge 2017 (Kilde: NVDB) 

ÅDT lette basis 2040 = ÅDT lette basis 2017 x Beregnet ÅDT lette basis 2040 / 

Beregnet ÅDT lette basis 2017 

ÅDT tunge basis 2040 = ÅDT tunge basis 2017 x Beregnet ÅDT tunge basis 2040 / 

Beregnet ÅDT tunge basis 2017 

ÅDT lette tiltak = ÅDT lette basis x Beregnet ÅDT lette tiltak / 

Beregnet ÅDT lette basis 

ÅDT tunge tiltak = ÅDT tunge basis x Beregnet ÅDT tunge tiltak / 

Beregnet ÅDT tunge basis 

ÅDT total = ÅDT lette + ÅDT tunge 

 

4. RESULTATER FRA REGIONAL TRANSPORTMODELL 

Det er kjørt beregninger med dagens vegnett (basis) og med tiltak som beskrevet i 4.1 med 

hensikt å se hvor mye av trafikkendringen som følger av vegtiltak og hvor mye som følger av 

befolkningsvekst. 

Betegnelsen «basis» vil i dette notatet henvise til at transportmodellen er beregnet med dagens 

vegnett uten endringer. Det er referansen brukt for å identifisere utgangspunktet, eller dagens 

situasjon, hva angår vegnett. 

 

4.1 Strekninger som inngår i tiltaksberegningene 

Følgende prosjekter er kodet inn i modellen som nye eller oppgraderte vegstrekninger. I dette 

notatet inngår disse i alle beregninger med betegnelse «tiltak» 

Tabell 4-1 Vegtiltak region nord 

Prosjekt Totallengde Fartsgrense 

E6 Helgeland nord 
Urlandå - Bolna 

Ca. 60 km 
90 km/t 

Rv.77 Tjernfjell 

Ny tunell 
Ca. 3 km 

80 km/t 

E6 Sørfold  
Megården - Mørsvikbotn 

Ca. 45 km.  
90 km/t 

E6/rv.80 Fauske 

Ny veg om Fauske 
sentrum 

Ca. 5,5 km  

90 km/t 

 

E6 Helgeland nord er den første av i alt tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 

Helgeland. Prosjektet strekker seg over en vegstrekning på 125 kilometer, fra Korgen til Bolna, 

hvor det skal bygges og utbedres i alt 62 kilometer veg.  

10 delstrekninger er lagt inn i transportmodellen fra Urlandå like sør for Mo i Rana til Bolna like 

nord for Krokstranda på vei opp til Saltfjellet. Mange av parsellene går helt eller delvis i samme 

trase som dagens E6. Gjennomgående fartsgrense for det fleste parsellene er 90 km/t. 

(www.vegvesen.no)  

 

Dagens 4km lange strekning forbi Tjernfjellet går på en smal hylle i fjellet og har sterk stigning 

og mange svinger. Vegen er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Andelen tunge kjøretøy 

er over 25 % og vegen er ofte stengt på vinteren på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. 

Ny tunnel blir ca. 3,3km lang med fartsgrense 80km/t og stigning på 4%. (www.vegvesen.no) 

 

http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/
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På strekningen E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold kommune er det 16 tunneler med en samlet 

lengde på ca. 18,5 kilometer. Eksisterende tunneler er for smale og mangler i tillegg nødvendig 

sikkerhetsutrustning. Til sammen har ca. 5 kilometer av eksisterende E6 mellom Megården og 

Mørsvikbotn en stigning på over 8 %. Vegen gir dårlig framkommelighet om vinteren, redusert 

hastighet og trafikkfare. Ny veg og tunneler gir bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet. 

Økt hastighet og en innkorting på ca. 11 kilometer bidrar til at reisetiden reduseres med ca. 20 

minutter. (www.vegvesen.no)  

 

Det er begrenset med grunnlagsdata offentlig tilgjengelig angående traséløsning på eventuell ny 

veg utenom Fauske. Reguleringsplan i planarkivet i Fauske kommune plasserer rundkjøring til ny 

E6 på Krokdalsmyra. Ny E6 er derfor koblet fra Krokdalsmyra til nord for Finneidstraumen, der 

vegen er gitt en østlig bue om boligområdene i Follgøta og Storsteinen. Øst/vest rv. 80-trasé er 

lagt fra Krokdalsmyra til Klungset. Total lengde ny veg er ca. 5,5 km og skiltet hastighet er satt 

til 90 km/t.  

 

Tiltaksstrekninger vist i kart under. 

 

 

Figur 4-1 Tiltaksstrekninger 2040 

 

4.2 Trafikkendringer 2017 - 2040 

 

http://www.vegvesen.no/
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Alle 4 prosjektstrekninger som beskrevet i 4.1 er inkludert i tiltaksalternativet og medfører at det 

er vist samlede effekter ettersom det uten enkeltberegninger pr prosjekt vanskelig lar seg 

identifisere i hvor sterk grad det enkelte prosjekt i seg selv bidrar til trafikkendring. 

 

Differansen mellom dagens situasjon år 2017 og prognoseår 2040 med og uten tiltak er vist i 

tabell under. 

 

Tabell 4-2 Trafikkendring 2017 – 2040 (kjt/døgn og %) 

 Veg ÅDT ÅDT u/tiltak ÅDT m/tiltak Endring 
mot 
2040  
u/tiltak 

Endring 
mot 2040  
m/tiltak     

OBSERVERT BEREGNET BEREGNET 

Snitt   
2017  2040 2040 

Sørelva E6 1090         1 460          1 480  34 % 36 % 

Graddis (Grense) rv. 77 430            530             530  23 % 23 % 

Røkland Nord E6 2240         2 650          2 650  18 % 18 % 

E6 Blodveien mot Rognan E6 1500         1 780          1 790  19 % 19 % 

Tussvika Værstasjon E6 2580         2 960          2 990  15 % 16 % 

Røvik-Strømsnes rv. 80 3300         3 910          4 010  18 % 22 % 

Nordvika Værstasjon rv. 80 3300         3 920          3 990  19 % 21 % 

Hopen rv. 80 9260       11 230        11 280  21 % 22 % 

Fauske Nord E6 4080         4 510          4 690  11 % 15 % 

Kalvik E6 1290         1 680          1 820  30 % 41 % 

Steigentunnelen fv. 835 410            500             500  22 % 22 % 

Trollvann Brøytestasjon (Grense) E10 1210         1 440          1 440  19 % 19 % 

Kåringen Nord E10 1780         2 300          2 300  29 % 29 % 

 

4.3 Fauske 

 

Av endringer er det sett spesifikt på trafikale endringer i og rundt Fauske sentrum med to ulike 

scenarier. Herunder frem til 2040 uten omkjøring forbi Fauske og frem til 2040 med ny veg 

utenom Fauske sentrum. 

 

I dagens situasjon varierer observert trafikk pr 2017 gjennom Fauske sentrum mellom 6000 og 

9000 kjt/døgn inkludert lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. (kilde: NVDB) 

Av denne trafikken kommer ca. 4000 kjt/døgn fra E6 i nord, og ca. 3000 langs innfartsårene i 

vest og sør. Tungandelen på innfartsårene ligger på mellom 15-18 % eller mellom ca. 400 og 600 

tunge kjt/døgn. 

 

I   
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Tabell 4-3 sees oversikt over antall tunge og lette kjt. observert (telledata) pr døgn i og omkring 

Fauske sentrum pr 2017 
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Tabell 4-3 Observert trafikk Fauske sentrum 2017 (www.vegkart.no) 

Snitt Beskrivelse Veg 
ÅDT Lett 
Observert 2017 

ÅDT Tung 
Observert 2017 

ÅDT Total 
Observert 2017 

F1 Vikaveien rundt indre Fauskevika - sentrum øst E6 4000 1000 5000 

F2 Storgaten - sentrum E6 8325 925 9250 

F3 
Storgaten mellom E6 Follaveien og rundkjøring 
Nyveien/Postveien - Sentrum vest rv.80 6825 675 7500 

F4 Bodøveien forbi Erikstad frem til Leirelva - vest rv.80 5460 540 6000 

F5 
Skjerstadfjordveien mellom Leirelva og Indre 
Klungset - vest rv.80 3600 400 4000 

F6 
Follaveien mellom Storgaten og Jernbanegata - 
sentrum nord E6 8100 900 9000 

F7 
Follaveien mellom Jernbanegata og Terminal-
veien - nord E6 5535 615 6150 

 

Snittene F1 – F7 oppgitt i   
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Tabell 4-3, Tabell 4-4 og Tabell 4-5er vist på kart i figuren under. 

 

 

Figur 4-2 Oversikt snitt F1 – F7, Fauske Sentrum 
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I Tabell 4-4 er det vist beregnet trafikk i Fauske 2040 med og uten omkjøring utenom Fauske 

sentrum. 

 

Tabell 4-4 ÅDT (kjt/døgn, total) Fauske 2040, med og uten omkjøring sentrum 

Snitt  

Observert 
2017 Total 

Beregnet 
2040 Total 
u/ omkjøring 

Beregnet 
2040 Total 
m/omkjøring 

Endring 
u/omkjøring 

Endring  
m/omkjøring 

F1 
Vikaveien rundt indre Fauskevika - Sen-
trum øst 5 000             5 700              2 200  12 % -56 % 

F2 Storgaten - Sentrum 9 250           10 200              4 600  9 % -50 % 

F3 
Storgaten mellom E6 Follaveien og rund-
kjøring Nyveien/Postveien - Sentrum vest 7 500             8 600              3 800  13 % -49 % 

F4 
Bodøveien forbi Erikstad frem til Leirelva - 
Vest 6 000             6 900              3 600  13 % -40 % 

F5 
Skjerstadfjordveien mellom Leirelva og 
Indre Klungset 4 000             4 600              1 400  13 % -65 % 

F6 
Follaveien mellom Storgaten og Jernbane-
gata - Sentrum Nord 9 000           10 000              5 600  10 % -38 % 

F7 
Follaveien mellom Jernbanegata og Termi-
nalveien - Nord 6 150             6 800              3 800  10 % -38 % 

Sum 46 900           52 800            25 000  11 % -47 % 

 

 

Ved å legge E6 forbi Fauske sentrum beregnes det i tiltaksalternativet 2040 en samlet 

trafikkreduksjon for lette og tunge kjøretøy over 7 snitt i og omkring Fauske sentrum på ca. 

50 %. Uten omkjøring prognostiserer modellen en generell trafikkvekst på ca. 10 % over de 

samme snittene.  

 

Tabell 4-5 ÅDT (kjt/døgn, gods) Fauske 2040, med og uten omkjøring sentrum 

Snitt  

Observert 
2017 Gods 

Beregnet 
2040 Gods 
u/ omkjøring 

Beregnet 
2040 Gods 
m/omkjøring 

Endring 
u/omkjøring 

Endring  
m/omkjøring 

F1 
Vikaveien rundt indre Fauskevika - Sen-
trum øst 1 000             1 500                 100  33 % -90 % 

F2 Storgaten - Sentrum 925             1 400                 100  34 % -89 % 

F3 
Storgaten mellom E6 Follaveien og rund-
kjøring Nyveien/Postveien - Sentrum vest 675             1 100                    60  39 % -91 % 

F4 
Bodøveien forbi Erikstad frem til Leirelva - 
Vest 540                800                    70  33 % -87 % 

F5 
Skjerstadfjordveien mellom Leirelva og 
Indre Klungset 400                600                    50  33 % -88 % 

F6 
Follaveien mellom Storgaten og Jernbane-
gata - Sentrum Nord 900             1 400                    70  36 % -92 % 

F7 
Follaveien mellom Jernbanegata og Termi-
nalveien – Nord 615             1 000                    40  39 % -93 % 

Sum 5 055 7800 490 35 % -90 % 

 

For gods isolert sett er effekten betydelig. Godsreiser er dominert av lange turer og verdsetter 

tidsbesparelse høyere enn andre reisehensikter. Beregningene indikerer at så mye som 90% av 

godstrafikken som passerer Fauske er gjennomgangstrafikk med målpunkt utenfor Fauske. 

Gjenværende godstrafikk i Fauske sentrum er godstrafikk med opprinnelsessted eller målpunkt i 

Fauske.  

Uten tiltak beregner modellen en samlet økning i godsvolum over de 7 utvalgte snittene på ca.  

35 %  
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Å legge E6/rv. 80 utenom Fauske sentrum gir en betydelig avlastning på trafikkvolumet gjennom 

byen. Avlastningen er klart størst for tunge kjøretøy. 

 

Det er fra transportmodellen tatt ut veglenkekart med trafikkvolum for dagens situasjon 2017 og 

tiltakssituasjon 2040. Deretter er ArcMap benyttet til å plotte differansen mellom de to 

scenariene for å visuelt fremstille de vegforbindelsene som har størst endring fra i dag til 2040. 

 

Som vist i differanseplott for Fauske i figur under sees en generell vekst på hovedveiene inn mot 

Fauske, med en reduksjon på de eksisterende vegene inne i sentrum. Den gjenværende trafikken 

er hovedsakelig lokaltrafikk med reiselengde under 70 km. 

 

 

Figur 4-3 Differanseplott Basis 2017 – Tiltak 2040 Fauske 

 

4.4 Sørfold 

 

For eksisterende vegnett nord for Fauske i Sørfold, her representert med tellepunkt i Kalvik ved 

innløpet til Leirfjorden, beregnes en generell total trafikkvekst mot 2040 uten tiltak på ca. 30 %.  

 

Med etablering av ny E6 gjennom fra Megården til Mørsvikbotn gjennom Bonådalen beregner 

modellen en trafikkvekst mot 2040 på ca. 40%. Isolert sett gir tiltaket ny E6 Sørfold en økning i 

lette kjøretøy på ca. 12 % etter etablering, men dette er primært lokal trafikk.  
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Selv om tiltaket gir redusert reisetid og reiseavstand, medfører det ingen endring i trafikkvolum 

(kjt/døgn) for gjennomgangstrafikk eller godstrafikk. Dette ses gjennom at modellen ikke gir 

endring i kategoriene godstrafikk og lange reiser når vi sammenligner beregnet volum for 

prognoseår 2040 med og uten vegtiltak. Hovedtyngden av trafikkvekst forbi Kalvik er derfor 

knyttet til generell befolkningsvekst. 

 

Godsandelen er over 25 % gjennom Kalvik, og andelen gjennomgangstrafikk er over 80 % av 

trafikk med lette kjøretøy. Det finnes ingen konkurrerende vegforbindelser på strekningen som 

representerer et tilsvarende eller bedre alternativ for lange relasjoner retning nord-sør og 

resultatene fra modellen underbygger at trafikken som skal gjennom fylket allerede velger denne 

forbindelsen. 

 

4.5 E6 Helgeland Nord og rv. 77 Tjernfjell 

 

Utbedring av E6 og ny tunell gjennom Tjernfjell medfører i all hovedsak endringer lokalt.  

 

For Helgeland nord har store deler av E6 nord for Mo i Rana har i dag skiltet hastighet 80 km/t, 

og mange av parsellene er en utbedring av dagens standard, og ny veg representer følgelig ikke 

like store avstandsreduksjoner som f. eks. E6 i Sørfold. Modellen tar ikke hensyn til dårlig 

veistandard slik at for mye av tiltaket i Helgeland er forskjellen mellom skiltet hastighet 90 km/t 

(ny veg) og 80 km/t (eksisterende veg). Dette i seg selv bidrar ikke vesentlig til en forflytning 

eller økning av trafikken.  

 

For rv. 77 Tjernfjell er tiltaket en tunell som erstatning for en svingete og bratt veg med 

krevende vintervedlikehold. Tiltaket er omtrent 3 km langt og påvirker ikke trafikkbildet annet 

enn at eksisterende trafikk mot Sverige nå velger tunellen. 

 

4.6 Nordland øvrig 

 

I fylket for øvrig viser modellen som ventet en generell trafikkvekst som følge av generell 

befolkningsvekst mot 2040. Det er størst vekst i nærheten av allerede relativt befolkningstette 

områder, som f.eks Bodø, Sortland, Harstad og Narvik. Dette skyldes at SSB sine 

befolkningsprognoser estimerer vekst der det er befolkning i dag og hensyntar ikke lokal 

arealutvikling og nyetableringer av boligområder. 

 

SSB progonstisert befolkningsvekst vist i tabell under 

 

Tabell 4-6 SSB befolkningsprognose 2017–2040 midlere vekstbane (MMMM) 

 Menn Kvinner Totalt 

2017 2 655 000 2 616 000 5 271 000 

2040 3 193 000 3 138 000 6 331 000 

Vekst 20 %  20 %  
 

På grenseovergangene ved Bjørnfjell i nord og Graddis i sør viser modellberegningene ingen 

endringer i trafikkvolum utover det som skyldes generell befolkningsvekst. Begge 

grenseovergangene består nesten utelukkende av gjennomgangstrafikk og godsreiser. Modellen 

beregner ikke endring i etterspørsel for de lange reisene (>70km) som er tatt fra Nasjonal 

Transportmodell (NTM) og etterspørsel for godstrafikk, som begge er representert ved faste 

turmatriser. 

 

Se differanseplott for Nordland i figur under. 
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Figur 4-4 Differanseplott Basis 2017 – Tiltak 2040 Nordland 

 

5. VEKSTPOTENSIALE OG RUTEVALGSENDRINGER 

5.1 Utvikling havnæring i nord 

Det er utarbeidet en del rapporter og prognoser rundt utviklingen av sjømatnæringen og fiskeri i 

nord. I dette avsnittet benyttes enkle lineære betraktninger ved bruk av tilgjengelige prognoser 
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til å indikere et bilde av potensiell godstrafikkutvikling på vegnettet som følge av vekstmålene for 

regionen innen havbruk. 

 

Regjeringens havstrategi (2017) beskriver en ambisjon om forutsigbar regulering av 

havnæringen, tilrettelegging for kunnskaps- og teknologiutvikling samt styrking av internasjonal 

konkurransekraft. Dette med mål om å videreutvikle havnæringen og generere vekst i årene som 

kommer. 

 

I rapporten «Verdiskapning basert på produktive hav i 2050» (DKNVS, NTVA, 2012) 

prognostiseres en potensiell gjennomsnittlig årlig vekst i marin verdiskapning fra 2010 til 2050 

på nesten 5% pr år. Fra like under 100 mrd. i 2010 til omtrent 550 mrd. i 2050. 

 

Transportutvikling AS utarbeidet i 2015 rapporten «Fra kyst til marked – sjømattransporter i 

Nord-Norge i 2014» for fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark der det beskrives 

transportmiddelfordeling i næringen. 3,3 millioner tonn ble transportert inn og ut av anlegg i 

2014 og over halvparten av uttransporten ble gjort med bil. 

 

Å lineært anta at trafikkvolum de kommende 20-30 år vil øke proporsjonalt med 

vekstambisjonene i omsetning er trolig urealistisk, men det er rimelig å forvente at noe av 

veksten vil bli tatt opp av godskjøretøy på veg. Noe av vekstpotensialet i næringen ligger i nye 

arter, nye områder og ny teknologi som vil kunne gi andre forholdstall omsetning/tonn og også 

endre forutsetningene til, behovet for og utnyttelsen av transport. 

 

Ser vi på observert godsvolum pr 2017 over grensen ved Bjørnfjell og Tjernfjell, samt 

hovedveiene rundt Fauske og betrakter disse i perspektiv av ulike prognoser på vekst, vil man 

kunne gjøre noen grove antakelser i potensiale. 

 

Prognose #1 = Nasjonal Transportplan fylkesprognose for Nordland 2040 

Prognose #2 = Regional Transportmodell prognose 2040 basert på SSB prognoser for befolkning 

Prognose #3 = 5 % årlig vekst fra rapporten produktive hav (DKNVS, NTVA, 2012) 

Prognose #4 = 2,5 % årlig vekst (50 % av #3) 

 

Tabell 5-1 Prognose godstrafikk  

GODSTRAFIKK Observert Prognose 
 #1 

Prognose 
#2 

Prognose 
#3 

Prognose 
#4  

2017 2040 2040 2040 2040 

Grense - Trollvann Brøytestasjon,  
E10 

300 400 400 900 500 

Grense - Graddis,  
rv. 77 

100 100 100 300 200 

Fauske sør, Tussvika Værstasjon,  
E6 

500 600 700 1 400 800 

Fauske vest, Røvik-Strømsnes, 
rv. 80 

500 700 800 1 500 900 

Fauske Nord, 
E6 

600 900 1 000 1 900 1 100 

 

Noe av den beregnede RTM veksten mot 2040 inneholder sannsynlig noe av den prognostiserte 

veksten i havnæringen i nord. Næringsutviklingen og teknologiutvikling medfører endringer i 

dagens transportbehov og forutsetninger. Begge er faktorer som demper den rene lineære 

betraktningen. I lys av dette kan det estimeres at vekst i godstransport forbi Fauske, gitt at 

næringsutviklingen fortsetter, potensielt vil kunne stige til mellom prognose #2, ca. 40 % og 

prognose #4, ca. 80 %. 
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5.2 Rutevalg godsstrømmer 

 

Transportmodellene inkluderer ikke vegnettet eller transporttilbud/etterspørsel i Sverige og får 

derfor ikke beregnet endringer i trafikkstrømmene basert på endringer i konkurranseforholdene 

mellom de ulike vegalternativer der dagens trafikk av ulike årsaker velger ruter via Sverige. 

 

Mye av E6 Sørfold og rv. 77 Tjernfjell har lav standard, er teknisk utdatert, ulykkesutsatt, har 

krevende kurvatur, og krevende vintervedlikehold med tilhørende uforutsigbarhet hva angår til-

gjengelighet og regularitet. E10 over Bjørnfjell erfarer også betydelige regularitetsutfordringer 

om vinteren. Ved valg av transportrute, særlig med godskjøretøy, vil disse elementene innvirke 

negativt på vurderingen og dreie rutevalget bort fra disse strekningene og over til andre og bedre 

alternativer. 

 

Transportutvikling AS bemerker i sin rapport «Ny E6 Fauske – Narvik, Virkninger for godstrans-

port» (2017) at mye avhenger av målpunktet for godsstrømmene. Mellom Sortland og Alnabru er 

det tidsmessig fordelaktig å benytte E6, mens via Øresund er det mer uklart hva som vil skje selv 

om sammenlignet tidsbruk for rute via Sverige og rute via E6 i Norge relativt sett nærmer seg 

hverandre. 

 

Gitt at målpunkt i sør for godsstrømmene over Bjørnfjell og via Sverige tidsmessig blir lik eller 

kommer nærmere ved å rute langs E6 i Norge, vil dette bidra til å potensielt endre dagens rute-

valg fra Sverige til Norge. Tidsbesparelsen kommer i tillegg til forbedret miljøprofil og lavere driv-

stoffutgifter knyttet til forbedret kurvatur, positive aspekter ved tryggere veg og økt regularitet 

og forutsigbarhet. 

 

Når det gjelder rv.  77 over Tjernfjell knytter den i dag E45 i Sverige med E6 i Norge via rv.95 på 

svensk side. Som nevnt ifm E10 over Bjørnfjell, representerer E45 allerede i dag en foretrukket 

trase for mange godskjøretøy. Arvidsjaur kommune arbeider med den svenske infrastrukturmi-

nisteren for å omklassifisere rv. 95 til en Europaveg. Dette vil da gi Graddis en del likhetstrekk 

med dagens Bjørnfjell som knyttes til E45 via E10. 

 

Med redusert reisetid og økt standard på E6 og europaveg fra riksgrensen til E45 i Sverige, kan 

et mulig utfall være at en del av godsstrømmene over E10 Bjørnfjell overflyttes til rv. 77 Graddis. 

Dette selv om målpunktet er eksportmarkedet og Øresund fordi man kan dra nytte av E45 fra Ar-

vidsjaur og sørover. 

 

Det er stor usikkerhet knyttet til endelig utfall av disse endringene. Mye bestemmes av godsets 

opprinnelsessted og destinasjon. Det er uklart hva som skjer med avgiftspolitikk både i Norge og 

Sverige på lang sikt. Det er uklart hva betydningen og andelen av transportert volum på jern-

bane og langs sjøvegen blir.  

 

Likevel hvis man antar at fullt utbygd E6 i Sørfold og Helgeland, samt tunell gjennom Tjernfjell vil 

lokke noe av dagens volum over til E6 fra E10/E45 eller fra jernbane er det nærliggende å anta 

at prognosene fra kap 5.1 er nøkterne, og prognosene fra kap 4 er underestimert. 

 

Fauske sentrum er sentralt i all trafikk til Bodø og sentralt i all innlandstrafikk nord og sør for 

Fauske. Det er betydelige vekstprognoser for næring og industri i regionen. Det er flere store 

planlagte endringer i transporttilbudet både for veg, bane og sjø. Vegen i Fauske sentrum går 

gjennom handlegater med skiltet hastighet 40 km/t og man kan forvente at disse endringene vil 

påføre området slik vegen ligger i dag, en betydelig utfordring.  
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«Moderne-urbane-attraktive Fauske»



NY E6 – NY BY

Knutepunktet

• Trafikk til og fra Bodø

• Trafikk E6 sør - nord
Bodø Fauske

E6 Sør 

E6 Nord 

RV 80



NY E6 – NY BY

• Traseen gjennom Fauske bygd ca.1960

• Opprusting til Miljøgate 2007



NY E6 – NY BY

• Tomme butikkvinduer

• Flytter vekk fra E6

• Amfi-Handelsparken



NY E6 – NY BY

• Trafikken gjennom sentrum 

– et regionalt problem

• Bodø har vekstambisjoner

– vareflyten gjennom Fauske

• Nytt lakseslakteri Steigen

• Kraftig økning i 

sjømatproduksjonen



NY E6 – NY BY

• Åpning av Tjernfjellet

• Nye tuneller gjennom Sørfold

• Ny E6 gjennom Helgeland

• Økning i turisme, med spesiell 

vekt på bobiler



NY E6 – NY BY

• Fauske sentrum 

9250 ÅDT

• Storgata – Jernbanekrysset 

9000 ÅDT



NY E6 – NY BY

• Trafikkprognose 2040 

(Rambøl)

• Godstrafikk økning 40-80 %



NY E6 – NY BY

Derfor er det nødvendig at lokale, regionale og sentrale 

myndigheter legger til rette for håndtering av en betydelig 

trafikk- og godsøkning over E6 (RV80) i Sørfold og 

Tjernfjelltunnellene.

Styreleder NHO Nordland Arve Ulriksen og Direktør Ole Henrik Hjartøy.

Trafikken gjennom Fauske sentrum, spesielt for 

tungtransporten er uholdbar. I sommertiden kan det ta 

over 20 min. mellom Veistasjonen nord for Fauske til siste 

rundkjøring mot Rognan.

Leder NLF avd. Salten. Leif Lindstrøm



NY E6 – NY BY

• Dette er en del av bakgrunnen for at Fauske 

ønsker E6/RV80 ut av sentrum i fremtiden.

• Inn i neste NTP
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Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

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 overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending av fast 
eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Vedlegg: 
11.09.2018 Industritomt Strømsnes ( Valnesfjord ) 1390005 

09.01.2019 Kart som viser tomtegrense opp mot eksisterende bebyggelse 1401123 

09.01.2019 Situasjonsplan oversikt 1401124 

09.01.2019 Reguleringsbestemmelser 1401126 
 
Sammendrag: 
ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom søker med dette om erverv del av kommunal eiendom gnr. 57, bnr. 1 i 
Valnesfjord. Arealet ligger på sørsiden av R 80 ca 1,4 km før Røvika tunellen. De søker erverv av ca 
5000m2. Arealet er i dag regulert til industri og ligger i reguleringsplan for Rv80 Røvika-Strømsnes, 
vedtatt 16.02.2006.  
Arealet skal benyttes til oppsett av et lager/kontorbygg 
 
Saken har tidligere vært opp i Formannskapet, men ble utsatt da det ble etterlyst konsekvenser i 
forbindelse med etablering av industri i dette området. Det er i dag etablert småhusbebyggelse nord og 
sør for industriarealet.   
 
Saksopplysninger: 
Bedriften er lokalisert i Sørreisa og driver med oppsett av gjerder/stengsler for privat og offentlig 
virksomhet. Mer og mer av oppdragene de har fått i senere tid er i Nordland, og da spesielt i 
Saltendistriktet. De har også rammeavtale med Jernbaneverket. I den forbindelse ønsker de å etablere 
seg i området med eget bygg med lager og kontor.  
Arealet ligger på sørsiden av R 80 ca 1,4 km før Røvikatunellen. De søker erverv av ca 5000m2. Arealet er 



i dag regulert til industri og ligger i reguleringsplan for Rv80 Røvika-Strømsnes, vedtatt 16.02.2006. 
Regulerte arealet er på 8000m2, det betyr at det vil bli igjen ca 3000m2.  
Det er ikke tilrettelagt vann og avløp, men det er en adkomstvei til omsøkte areal.  
 
Som beskrevet over skal det etableres lager, samt etablering av kontor. Tenkt virksomhet er nok ikke det 
som genererer mest støy, men det vil nok være noe slammer og rammel i forbindelse med ut og 
innkjøring til området, samt lossing og lasting av div. materiell. Lossing og lasting vil nok skje for dert 
meste på dagtid.  Mot nord grenser arealet mot RV 80, vest mot tett småhusbebyggelse og sør er 
landbruksbebyggelse. I planbestemmelsene er det ikke satt noe begrensninger i forbindelse med hvilke 
type industri som kan etableres på området. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen er positiv til salg av industriarealet til ToJO AS, det vil også kunne gi ytterligere 
ringvirkninger for Valnesfjord. Fauske kommune skal være positiv til all industrietablering som skjer i 
kommunen, store som små etablerer. Det vil også på sikt kunne gi arbeidsplasser i kommunen.  
 
I og med at det ikke foreligger pris på arealet bør det tas takst før evt salg. Taksten tas av 2 eksterne. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Thorgeir Sørstrøm <thorgeir@tojo.no> 
Sendt: torsdag 5. juli 2018 12.29 
Til: Rune Reisænen 
Emne: SV: Industritomt Strømsnes ( Valnesfjord ) 
 
Hei igjen ! 
  
Da ber vi konkret om å få kjøpe et areal på ca 5 mål på nevnte industriområde ( litt utvidet av tilsendt 
skravert område ). Vi har forstått det slik at vann/avløp ligger utenfor området – så også tilførsel av 
strøm. 
Det forutsettes at vann/avløp/strøm kan fremføres over resterende industritomt som vi ikke kjøper. 
  
Tilførselsvei: vi har forstått det slik at dette ligger parallelt med hovedvei ( inntil hovedvei ) 
  
Håper på en rask avklaring på denne henvendelsen, med pris pr m2 etc da vi ønsker å sette i gang 
prosessen videre ( selv om det ikke vil være møte i kommunen før til høsten ) 
  
Ring meg hvis noe er uklart. 
  
MVH 
  
Thorgeir S. 
ToJo AS & ToJo bygg og Eiendom AS 
928 61 019 
  
  

Fra: Rune Reisænen [mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no]  
Sendt: 2. juli 2018 12:52 

Til: Thorgeir Sørstrøm 
Emne: VS: Industritomt Strømsnes ( Valnesfjord ) 
  
Hei! 
Fikk din henvendelse fra Fauna ang. erverv el leie av industriareal.  
Vedlegger situasjonskart over arealet som er avsatt til industri. Om du synes dette kan være av interesse 
så kan du søke om å kjøpe evt leie/feste arealet. Området er pr. dato ikke opparbeid pr. dato. 
  

Vi er i utgangspkt ute etter et område på ca 2,5 - 3,0 mål og vi ønsker følgelig info om: 

- adkomstvei – vei som kan benyttes går parralet med RV 80 

- vann og avløp på området – Usikker på plassering, skal finne det ut i løpet av morradagen. 

- framlagt strøm - Usikker 

- spesielle regulerings bestemmelser – Området har vært benyttet til massedeponi under 

utbygging av nye RV 80 m/tunnel. Noe av området er asfaltert, noe grus og store partier med 

skog. Det går også en høyspentlinje over det regulerte området. (i skogspartiet sør på plan) 

- pris pr m2 – Usikker. Fauske kommune har vedtatt at industriareal skal selges til selvkost pris. 

Dette område har pr. dato ingen slik beregning, evt kan det selges etter takst. 

  

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no


Ved kjøp av kommunal industriareal er det Formannskapet som vedtar salg. Innstilling og 

saksbehandling gjøres av plan/utv. Neste møte i Formannskapet er 18 september. 

Om noe er uklart, ta kontakt med undertegnede.  

  
  
Med vennlig hilsen  
Fauske kommune 
  
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling  
  
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
  
rune.reisanen@fauske.kommune.no 
  
  

Fra: Kristian Amundsen  
Sendt: tirsdag 26. juni 2018 08.36 
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Emne: Fwd: Industritomt Strømsnes ( Valnesfjord ) 

  

Hei! 

  

Kan du se på denne å gi kjapp tilbakemelding. Sender vedlagt kart som egen mail. 

  

 
  

  

Videresendt melding: 

  

Fra: Thorgeir Sørstrøm <thorgeir@tojo.no> 

Emne: Industritomt Strømsnes ( Valnesfjord ) 
Dato: 25. juni 2018 kl. 13.24.47 CEST 

Til: "kristian@faunakf.no" <kristian@faunakf.no> 
  

Hei ! 

 

Jeg var i kontakt med en av dere i Fauna - mulig det var deg - i forrige uke. 

 

Saken er som følgende. 

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:thorgeir@tojo.no
mailto:kristian@faunakf.no
mailto:kristian@faunakf.no


 

Vårt firma - ToJo AS - er landsdelens største entreprenør innenfor faget 

områdesikring ( fysisk sikring i form av gjerder, porter, veibommer, rekkverk etc ) 

Vi har mye oppdrag i Salten området og vi ser nå behovet for å etablere oss mer 

permanent da det koster for mye å flytte folk, utstyr og materiell for hvert 

oppdrag. 

 

Vi har sett på en næringstomt på Strømsnes i Valnesfjord og vi ønsker å sondere 

mulighetene for å kjøpe - eller leie - deler av det området som er satt av til næring. 

 

Vi er i utgangspkt ute etter et område på ca 2,5 - 3,0 mål og vi ønsker følgelig info 

om: 

- adkomstvei 

- vann og avløp på området 

- framlagt strøm 

- spesielle regulerings bestemmelser 

- pris pr m2 

 

Håper på et kjapt svar da vi vurderer ulike alternativer pr i dag. 

 

MVH 

 

Thorgeir Sørstrøm 

ToJo AS - Sørreisa 

928 61 019    
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1.Reguleringsplan for Rv 80 Røvik - Strømsnes

6 REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER

for reguleringsplan

”Rv 80 Røvik — Strømsnes, Fauske kommune"

Plandato Revidert Vedtatt
01.12.05 xx.xx.xx xx.xx.xx

I medhold av Ian- 0 b nin slovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

§1

§2

§3

§4

§5

§5.1

Generelt

Imedhold av lan-o b nin slaven 25 erplanområdetregulentilfølgendeformål:

Byggeområder : Boliger. Offentlig formål. Industriområde
Landbruksområder : Jord-lskogbruk
Offentlig Trafikkområde : Kjøreveg, Jernbane
Fareområde: Krafllinje
Spesialområde : Privat veg. Gårdsveg, Trafo. Massedeponi.
Fellesområder : Felles avkjørsel.

Fellesbestemmeiser

Kommer det fram gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet under
gravearbeid i marken i byggefasen, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
Nordland fylkeskommune, kulturetaten.

Støyskjermingstiltak i forhold til eksisterende bebyggelse skal gjennomføres i henhold til T-1/86.
Støyskjenningstiltakene skal ferdigstilles samtidig med veganlegget.

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan. når særlige grunner taler for det. tillates
av det faste utvalg for plansaker innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Industriområde, I1
Område l1 kan midlertidig brukes som riggområde i anleggsperioden. Oppiylling og
istandsetting av området utføres etter nærmere avtale med Fauske kommune.

Offentlige trafikkområder, T1
Formålet omfatter arealer til kjøreveg, gangvegar. stopp-plasser, grøft- og skråningsareal, voller
og andre anlegg som naturlig tilhører ny veg.

Jord-lskogbruksområder

Område J1.
Områder med formål J1 kan i forbindelse med anleggsdrift midlertidig benyttes til riggområde.
massedeponi. anleggsveg. lager. etc. Arealet tilbakeføres til jord-lskogbruksområde etter bruk.
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(Landbruksdepartementet 1997). Arealet skal ha reguleringsformål som felles adkomstveg for
eiendommer som fra før hadde bruksrett på skogsveg som blir avskjært av veganlegget ved pr.
5670. samt eindommer som fra før hadde bruksrett på bru over jernbanen ved pr. 5100.

§ 7.7 Felles adkomstveg, FA7
Til erstatning for skogsvegar over planoverganger som stenges i Røvik bygges det undergang
under veg og jernbane. Område FA7 er felles adkomstveg for eiendommene som hadde
bruksrett på disse.

§ 7.8 Felles adkomstveg, FAB
Område FAB er felles adkomst for eiendommer som tidligere hadde bruksrett på veg over
planovergang ved profil 8350. Vegen skal bygges til skogsveg ihht. normaler for Iandbruksveier
klasse 7. (Lendbruksdepartementet 1997).

§ 7.9 Felles adkomstveg, FA9
Område FA9 er felles adkomst for eiendommer som tidligere hadde bruksrett på skogsveg over
planovergang ved profil 8570 og 8850. Vegen skal bygges til skogsveg ihht. normaler for
Iandbruksveier klasse 7. (Landbruksdepanementet 1997).
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5 5.2 Område J2.
Områder med formål J2 er nødvendige motlyllinger/planeringer for å sikre vegens stabilitet mot
utglidning. Område skal etter oppfylling planeres og kan disponeres til landbruks-lormål. Bruker
av arealene til landbruksformål må under ingen omstendighet medføre at det fiemes masse fra
motfyllingene.

5 5.3 Område J3 bakkeplaneres og sås igjen. Området skal ha formål jord/skogbruk etter
bakkeplanering.

5 6 Spesialområder

56.1 Massedeponi, M1
Område M1 kan benyttes til deponi av masser fra veganlegget. Maksimal fyllingshøyde oval
terrenget vil være 5 rn. Deponeringen skal skje i henhold til plan som er søknadspliktig etter PBL
5 93, og på en slik måte at det ikke oppstår ulvasking. Før deponering skal vekstmasser fra
området avdekkes og mellomlagres. Når RvBO er ferdig skal nytt terreng formgis. områdel
tildekkes med vekstmasser og revegeteres. Masser fra området kan senere gjenbrukes. Uttak
skal i så tilfelle skje etter plan som er søknadspliktig etter PBL 5 93.

§6.2 Massedeponi. M2
Område M2 kan benyttes til permanent deponering av masser fra veganlegget. Maksimal
fyllingsh-ydeover terreng er 2m. Deponeringen skal skje i henhold til plan som er søknadspliktig
etter PBL 5 93, og på en slik måte at det ikke oppstår utvasking. Før deponering skal
vekstmasser fra området avdekkes og mellomlagres. Når Rv80 er ferdig skal området terreng-
formes, tildekkes med vekstmasser og revegeteres.

5 7 Fellesområder

5 7.1 Felles avkjø rsel, FA1

Område FA1 er felles avkjørsel for eiendommer som tidligere hadde bruksrett på veg med
direkte avkjøring ved profil 3640 fra Hv80.(Samme som FA1 på regpl. Furnes-N)

5 7.2 Felles avkjø rsel FA2
Område FA2 er felles adkomst for eiendommer som tidligere hadde bruksrett på veg med direkte
avkjørsel ved profil 3640 fra rvElO.

5 7.3 Felles adkomstveg, FAS

Eksisterende skogsveg kan opprustes og benytles i anleggsperioden som adkomstveg for
anleggsarbeidene. Etter at arbeidene er ferdigstilt setles vegen i stand til skogsveg ihht.
normaler for landbruksveier klasse 7. (Landbruksdepartementet 1997). Arealet skal deretter ha
reguleringsformål som felles adkomstveg for eiendommer som fra før har bruksrett på samme
veg.

§ 7.4 Felles adkomstveg, FA4

Eksisterende skogsveg kan opprustes og benyttes i anleggsperioden som adkomstveg for
anleggsarbeidene. Etter at arbeidene er ferdigstilt settes vegen i stand til skogsveg ihht.
normaler for landbruksveier klasse 7. (Landbruksdepartememet 1997). Arealet skal deretter ha
reguleringsforrnål som felles adkomstveg for eiendommer som fra før har bruksrett på samme
veg.

5 7.5 Felles adkomstveg, FA5
TiI erstatning for skogsveg som blir avskjæn av ny veg ved profil 5750, bygges det ny skogsveg
på område FA5. Vegen skal bygges til skogsveg ihht. normaler for landbruksveier klasse 7.
(Landbruksdepartementet 1997). Arealet skal ha reguleringsformål som felles adkomstveg for
eiendommer som fra før hadde bruksrett pä skogsveg som blir avskjæn av veganlegget ved
profil 5750.

5 7.6 Felles adkomsteveg, FA6
Til erstatning for skogsveg som blir avskjært av ny veg ved profil 5670, bygges det ny skogsveg
på område FA6. Vegen skal bygges til skogsveg ihht. normaler for landbruksveier klasse 7.
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Reguferfngspfan for Rv 80 Røvik  -  Strømsnes

6  REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER

for reguleringsplan

"Rv 80 Røvik  —  Strømsnes, Fauske kommune”

Plandato Revidert Vedtatt

01.12.05 xx.xx.xx xx.xx.xx

I  medhold av ln- o  b nin  slovens  26  gjelder  disse regUleringsbestemmelsene for det område!
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

§1

§2

§3

§4

§5

§5.1

Generelt

lmedhold  av Ian- 0 b  nin sloven 25 er planområdet regulert til følgende formål:

Byggeområder  : Boliger, Offentlig formål. Industriområde
Landbruksområder  : Jord-lskogbruk
Offentlig Trafikkområde  : Kjøreveg, Jernbane
Fareområde  : Kraftlinje '
Spesialområde  : Privat veg. Gårdsveg, Trafo, Massedeponi.
Fellesområder  : Felles avkjørsel.

Fellesbestemmelser

Kommer det  fram  gjenstander  eller  andre spor etter. tidligere menneskelig aktivitet under
gravearbeid i marken i byggefasen, må arbeidet stanses og melding sendes.Sametinget og
Nordland fylkeskommune. kulturetaten.

Støyskjermingstiltak i  forhold til eksisterende bebyggelse  skal  gjennomføres i henhold til T-1/86.
Støyskjermingstiltakene skal ferdigstilles samtidig med veganlegget.

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan. når særlige grunner taler for  det, tillates
av det faste  utvalg for plansaker innenfor rammen av bestemmelsene  i  plan- og bygningsloven.

Industriområde. I1
Område l1 kan midlertidig brukes  som riggområde i anleggsperioden. Oppfylling og
istandsetting av området utføres etter nærmere avtale med Fauske kommune.

Offentlige trafikkområder, T1
Formålet omfatter arealer til kjøreveg. gangvegar, stopp-plasser, grøft- og skråningsareal. voller
og andre anlegg som naturlig tilhører ny veg.

Jord-lskogbruksområder

Område J1.
Områder med formål J1 kan i forbindelse med  anleggsdrift  midlertidig benyttes til riggområde.
massedeponi, anleggsveg.  lager, etc.  Arealet  tilbakeføres til jord-lskogbruksområde etter  bruk.
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(Landbruksdeparlementel  1997).  Arealet skal ha reguleringsformål som felles adkomstveg for
eiendommer som fra før hadde bruksrett på skogsveg som blir avskjært av veganlegget ved pr.
5670. samt  eindommer som fra før hadde bruksrett på bru overjernbanen ved pr.  5100.

§ 7.7 Felles adkomstveg, FA7
Til erstatning for skogsveger over planoverganger som stenges i Røvik bygges det undergang
under veg og jernbane. Område FA7 er felles adkomstveg for eiendommene som hadde
bruksrett på disse.

§  7.8 Felles adkomstveg, FA8

Område FA8 er felles adkomst for eiendommer som tidligere hadde bruksrett på veg over
planovergang ved profil  8350.  Vegen skal bygges til skogsveg ihht.  normaler for  landbruksveier
klasse 7. (Landbruksdeparkementet  1997).

§  7.9 Felles  adkomstveg, FA9
Område FA9 er felles adkomst for eiendommer som tidligere hadde bruksrett på skogsveg over
planovergang ved profil 8570 og 8850.  Vegen skal bygges til skogsveg ihht.  normaler for
Iandbruksveier klasse 7. (Landbruksdepartementet  1997).

Desember  2005

ml
ul



Re uletingspfan for Rv Bo Høvik - Snømana:

§ 5.2 Område  J2.
Områder med formål J2 er nødvendige motfyllinger/planeringer for  å  sikre vegens stabilitet mot
utglidning.  Område skal etter oppfylling planeres og kan disponeres til landbruks-formål. Bruker
av arealene lil landbrukslormål må under ingen omstendighet medføre at det fjernes masse fra

motlyllingene.
§  5.3 Område J3  bakkeplaneres  og sås  igjen.  Området  skal  ha formål jord/skogbruk etter

bakkeplanering.

§ 6 Spesialområder

§ 6.1 Massedeponi, M1

Område M1 kan benyttes til deponi av masser fra veganlegget. Maksimal lyllingshøyde oven

terrenget vil  være 5  m. Deponeringen skal skje i henhold til plan som er søknadspliktig etter PBL
§  93. og på en slik måte at det ikke oppstår utvasking. Før deponering skal  vekstmasser fra
området avdekkes og mellomlagres. Når Hv80 er ferdig skal nytt terreng formgis, områdel

tildekkes med vekstmasser og revegeteres. Masser fra området kan senere gjenbrukes. Uttak
skal i så tilfelle skje etter plan som er søknadspliktig etter PBL § 93.

§  6.2  Massedeponi,  M2
Område M2 kan benyttes til permanent deponering av masser fra veganlegget. Maksimal
fyllingshøydeoverterreng er 2m.  Deponeringen skal skje i henhold  til plan som er søknadspliktig
etter PBL § 93, og på en slik måte at det ikke oppstår utvasking. Før deponering skal
vekstmasser fra området avdekkes og mellomlagres. Når Flv80 er ferdig skal området terreng-
formes. tildekkes med vekstmasser og revegeteres.

§ 7 Fellesområder

§  7.1 Felles avkjørsel, FA1

Område FA1 er felles avkjørsel for eiendommer som tidligere hadde bruksrett på veg med
direkte avkjøring ved profil  3640  fra Hv80.(Samme som FA1 på  regpl.  Furnes—N)

§  7.2 Felles avkjø rsel FA2
Område FA2 er felles adkomst for eiendommer som tidligere hadde bruksrett på veg med direkte
avkjø rsel ved  profil  3640 fra  N80.

§  7.3 Felles adkomstveg. FA3

Eksisterende skogsveg kan opprustes og benyttes i anleggsperioden som adkomstveg for
anleggsarbeidene. Etter at arbeidene er ferdigstilt settes vegen i stand til skogsveg ihht.
normaler for Iandbruksveier klasse 7. (Landbruksdeparlementet 1997). Arealet skal deretter ha
reguleringsformål som felles adkomstveg for eiendommer som fra før har bruksrett på samme
veg.

§  7.4 Felles adkomstveg. FA4
Eksisterende  skogsveg kan opprustes og benyttes i anleggsperioden som adkomstveg for
anleggsarbeidene. Etter at arbeidene er ferdigstilt settes vegen i  stand til skogsveg ihht.
normaler for landbruksveier klasse 7. (Landbruksdepartemenlet 1997). Arealet skal deretler ha
reguleringsformål som felles adkomstveg for eiendommer som fra før har bruksrett på samme
veg.

§  7.5 Felles adkomstveg. FA5
Til erstatning for skogsveg som blir avskjaen av ny veg ved profil  5750, bygges det ny skogsveg
på område  FA5.  Vegen skal bygges til skogsveg ihht. normaler for landbruksveier klasse 7.
(Landbruksdepanementet  1997).  Arealet skal ha reguleringsfonnål som felles adkomstveg for
eiendommer som fra før hadde bruksrett på skogsveg som blir avskjært av veganlegget ved
profil  5750.

§  7.6 Felles adkomsteveg. FAG
Til erstatning for skogsveg som blir avskjæn av ny veg ved profil 5670, bygges det ny skogsveg

på område  FAG.  Vegen skal bygges til skogsveg ihht. normaler for landbruksveier klasse 7.

un
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1084     
 Arkiv sakID.: 16/11729 Saksbehandler: Geir Mikkelsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
005/19 Formannskap 29.01.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Ordningen med lørdagsfri parkering 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. juli 2019. 
2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i Fauske 

sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen legger frem sak 
til kommunestyret før sommeren 2019.  

 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
 
Kommunestyret behandlet i sakene 179/16 og 105/17 spørsmålet om avgiftsfritak fra parkering på 
lørdagene. Kommunestyret har i begge sakene vedtatt å imøtekommet ønsket om lørdagsfri parkering.  
 
Ordningen hadde virkning til 1.januar 2019, og det er derfor et behov å vurdere hva man gjør med 
ordningen videre. Denne saken burde strengt tatt vært behandlet i kommunestyrets møte i desember, 
men grunnet vedtaket og konsekvensen av avviklingen av Fauske Parkering AS, har det ikke vært 
naturlig å ta stilling til dette før vi hadde gjennomført et virksomhetsoverdragelse. 
 
Fra 1.januar overtok altså Fauske kommune selv Forvaltningen av parkering er nå overført 
samhandslingsområdet, «Plan, eiendom og Samfunn». Dette gir Fauske kommune større fleksibilitet, og 
mindre formelle utfordringer å innvilge avvik fra gjeldende prinsipper i parkeringsbestemmelsene.  
 
Rådmannen har i forbindelse med begge nevnte sakene argumentert for å ikke innføre avgiftsfri 
parkering, grunnet den økonomiske situasjonen i selskapet, Fauske kommunes svake økonomi, 
eierstyringsprinsipper, og i forhold til regelverket knyttet til offentlig støtte til offentlige eide selskaper.  
 
I prinsippet er rådmannen fortsatt innstilt at man avvikler ordningen med lørdagsfri parkering, da 
intensjonene om parkeringsavgift har vært å bidra til å vedlikeholde og utvikle sentrum. Dersom man 
skal møte en slik intensjon har parkeringsvirksomheten behov for de inntekter som virksomheten gir. 
Videre er det kritisk for å imøtekomme politikkens ønske om at vedlikehold og videre utvikling av 
sentrum skal finansieres av denne virksomheten.  
 
Rådmannen tolker at begge de foregående årene har vært en prøveordning. Dersom man skal tenke å 
gjøre ordningen permanent mener rådmannen man må komme frem til en utgiftsfordelingsmodell, hvor 
handelsstanden bidrar i finansieringen av ordningen (vedlikehold, oppgradering, brøyting mv). Politisk 
og administrativ ledelse har i møte og gjennom dialog med handelsstanden signalisert at det er 
nødvendig at man ser hvordan handelsstanden i sentrum i fellesskap kan bidra i finansieringen for å 
opprettholde ordningen.    
 
Både politisk og administrativ ledelse tolker at det er forståelse for at kommunen har utgifter som må 



dekkes gjennom parkeringsordningen. Rådmannen mener derfor at det er hensiktsmessig å se på ulike 
alternativer, og utrede behovet utgiftsdekning og gjennomføre en forhandling med handelsstanden i 
sentrum.    
 

1. Fortsatt lørdagsfri parkering  
2. To timer fri parkering alle dager før avgift inntreffer. Dette vil være en mer kostbar modell, 

men rådmannen tolker at det er ønskelig å se på en slik modell fra handelsstanden.    
3. Andre modeller. 

Rådmannen foreslår derfor at man bruker våren 2019 til å utrede saken, og gjennomfører forhandlinger 
og dialog med handelsstanden i denne perioden.  
 
Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at allerede vedtatt ordning om lørdagsfri parkering 
prolongeres til 1. juli 2019, og at det legges frem en ny sak for politisk beslutning i juni 2019.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/816     
 Arkiv sakID.: 19/143 Saksbehandler: Frode Ramskjell 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/19 Formannskap 29.01.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Rassikring Bursiveien, Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret å bevilge 
kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting av ustabile partier 
av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 
 

 
Vedlegg: 
17.01.2019 Bursiveien - rapport etter steinsprang oktober 2018 1401739 

18.01.2019 Bursiveien - møtereferat Statens vegvesen 1401904 
 
Sammendrag: 
 
Bakgrunn 
Det har vært flere steinsprang/ steinras på østre del av Bursiveien i Sulitjelma de siste 10 årene. I mars 
2009 gikk det et steinras hvor ca. 1 m3 stein raste ut fra fjellsiden. I april 2009 gikk det så et nytt steinras 
på ca. 2 m3 ca. 30 meter sørøst for det forrige. Hele fjellskjæringen ble sommeren 2009 spettrensket og 
boltet og det ble etablert en fangvoll (gabionmur) mellom Bursiveien og fjellskjæringen på en del av 
strekningen. Dette sikringsarbeidet kostet kr. 2,195 mill. I oktober 2015 og siste gang i oktober 2018 gikk 
det mindre steinsprang på denne strekningen. 
 
Anbefalte tiltak 
 
Firmaet Talus AS v/ geolog Harald Rostad har i alle disse tilfellene vært tilkalt og har bistått Fauske 
kommune med befaringer og tilhørende rapporter. Vedlagt er siste rapport datert 28/10-18 hvor det er 
beskrevet 3 alternative sikringsmetoder for å begrense årlige steinsprang/ steinsras som følger: 
 

1. Fjellrensk, bolting og eventuell netting av ustabile partier 
2. Oppsetting av rasfanggjerde på veiens overkant 
3. Utlasting av deler av ura og etablering av fangvoll 

 
Det er i rapporten satt opp et estimat for alternativ 1 som tilsier en antatt kostnad på 2,46 mill. med en 
usikkerhet på +/- 25 %.  
 
For alternativ 2 er det estimert en kostnad på 3-5 mill. og for alternativ 3 er det estimert 10-15 mill.  
 



Tilskudd fra Statens vegvesen 
 
Tidligere ras/ steinsprang har også medført at større og mindre steiner har havnet ned på Fv 830. Fauske 
kommune innkalte derfor 12. desember 2018 Statens vegvesen til et avklaringsmøte. I møtet tilbyr 
Statens vegvesen seg å gi et tilskudd til fjellsikringstiltak på kr. 1 mill.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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N otat

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

01 28.10.18
Kunde:

Fa uske kommune
Prosjekt:

Veien  til  Bursi  — rapport etter steinsprang

Befarings rapport

Ba kg ru n n
Torsdag 25 oktober  2018  gikk et mindre steinsprang på veien til Bursi og Fv 830 til Sulitjelma.

Figur 1 viser omtrentlig plassering av steinspranget.
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Fig 1:  Løsneområde  og ca  skredbane  for  steinsprang
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Steinblokkene som  traff  henholdsvis Bursiveien og FV 830 var på mellom 50—150 kg. Noen større

blokker ble liggende bak  gabionmuren.  26. oktober ble det gjennomført en befaring på stedet

sammen med Fauske Kommunes FrankZahl.

Bilde 1viser antatt løsneområde og skredbanene.
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Bilde 1:  Antatt  Iøsneområde og skredbaner for  blokker  som kom ned til veien

Vurdering av årsak til steinspranget
Etter en periode med mye nedbør nå i høst var det de siste dagene frost og lett snø før

steinspranget.

Figur 2 viser temperatur og nedbør  i  dagene før steinpranget (dog tatt fra Sisovatnet målestasjon

høde 660 meter over havet ca 25 km fra Sulitjelma). Vi  antar  værforholdene er sammenlignbare.
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Som det fremgår var det betydelig med nedbør  i  dagene før steinspranget før det ble frost ei kort uke

før løsnetidspunkt.

Siste 30 døgn: za npbembor 41.» oktober
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Fig 2: Været forut for steinsprang markert med blå pil

Vi tror at frysing av  vann  på sprekker med tilhørende utvidelse under isdannelsen var den direkte

årsaken til steinspranget.

Den bakenforliggende årsaken er trolig åpning av sprekker og «utjekking» av blokka over år som

følge av frysing og tining med  vann  i sprekkene rundt blokka over år.

Som bilde  2  viser er skiferen sterkt oppsprukket. Området ble rensket  i  2009/10; et  parti i  området

ble sprengt ned samt det ble satt bolter som vist til venstre  i  bildet. Den store blokka som ligger  i

toppen av ura kom ned som følge av nedsprenging av det ustabile partiet den gangen. Mulig at ei

blokk har truffet denne og delt seg opp.

Gabionmuren  fanget  opp 4 blokker, men minst to hoppet over den.

"15  .  ..— _“.. :.- ;;

Bilde 2: Fra løsneområdet og viser den oppsprukne skiferen
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Stabilitet og fare for nye steinsprang
Siste det gikk steinsprang i  området var 16. oktober 2015. Dette var omtrent  i  samme

størrelsesorden, ref notat fra Talus As datert 18.10.2015. Siden området ble rensket og sikret i

2009/10 har vann og frost fått virket på de mange åpne sprekkene  i  berggrunnen og det er derfor

grunn til å tro at frekvensen av steinsprang vil øke  i  tida fremover.

Det kan ikke utelukkes at det etter hvert vil gå årlige steinsprang i  området. Størst fare for

steinsprang er  i  perioder med mye nedbør  i  form av regn og i  perioder med frysing og tining. Dette er

de to siste steinsprangene  i  2015 og nå  i  2018 gode eksempler på.

Aktuelle sikringsmetoder
Det er tre aktuelle sikringsmetoder:

' Fjellrensk, bolting og eventuell netting av ustabile partier

. Oppsett as rasfanggjerde på veiens overkant

0  Utlasting av deler av ura og etablering av fangvoll

Fjellrensk med  bolting er vanskelig å forutsi kostnadene men et estimat er som følger:

Beskrivelse Enhet Antall Enhetspris Sum

Rigg RS 1 223750 223 750

Rensk timer 250 2250 562 500

Bolter stk 250 2500 625 000

Nett m2 500 1100 550 000

Leie stor mobilkran timer 250 2000 500 000

Sum eks mva 2 461 250

Vi antar usikerheten er minimum 25% dvs en kostnad på mellom 2-3 MNOK eks mva. Forvented

levetid på denne sikringen vil være ca 10 år før det må renskes igjen.

Et fanggjerde lang veien må dimensjoneres spesielt men med en treffenergi på antatt 3000kJ vil

kosnaden Iigge på mellom 15-25.000 kr pr meter som gir en kostnad for et ca 210 meter langt gjerde,

se fig 3, på mellom 3-5 MNOK med en forvented levetid på ca 50 år. Når det gårskred i nettet må det

repareres om det blir skadd. Antatt repkostnad over 50 år 1-2 MNOK.
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Fig 3: Ca  plassering av et  fanggjerde  for  steinsprang samt bilde  av  typisk gjerde

Utlasting av ura og etablering av  fangvoll  er også noe vanskelig å stipulere pris på. Vi har  antatt  at

anslagvis 50.000 m3 urmasser må fjernes. Om de kan deponeres ved fyllinga over til Avilon viI

kostnadene  ligge  istørrelsesorden 10-15 MNOK. Forvented levetid vil være 50 år pluss.

Rev. Dato Revisjonen  gjelder Sign.

Utarbeidet  av: Sign.:

Harald  Rostad

Kontrollert  av: Sign.:

Stig Brunes

Oppdragsansvarlig: Oppdragsleder:

Harald  Rostad Harald Rostad
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% FAUSKE KOMMUNE
Enhet veg, vann og avløp

REFERAT  FRA  AVKLARINGSMØTE ANGÅENDE BLOKKSLIPP

BURSI

Tid: Onsdag 12. desember 2018, kl. 09:00  —  09:45

Sted: Enhet VVA Sjøgata 54

Til stede: Fra Statens Vegvesen: Roald Birkeli (SVV)

F ra Fauske kommune: Frank Zahl (FK)

Kopi til: Trond Heimtun

Innledning

> Møtet ble innledet med at FK viste til steinspranget som fant sted den 28.10.2018 ved

innkj øringen Bursi. Steinspranget førte til at steinblokker traff den kommunale veien

som går til Bursimarka samt FV 830. Umiddelbart etter steinspranget ble det fra

kommunens side bestilt geolog for vurdere situasjonen mht. fare for gjentakelse.

Videre ble det informert om at FK har mottatt bekymringsmeldinger fra b1.a. Sulitj elma

Nærmiljøutvalg som ønsker tilbakemelding om det er tatt stilling til eventuelle tiltak

som kan sikre trafikantene i området. Med bakgrunn i dette er det ønskelig fra FK side å

avklare situasjonen med SVV mht. samarbeid om eventuelle sikringstiltak.

Tiltak

> Befaringsrapporten fra Talus AS viser til at det er sannsynlig at lignede steinsprang kan

gjenta seg årlig. Basert på rapportens vurderinger er FK og SVV av den oppfatning at

det er nødvendig å iverksette tiltak for å sikre området det steinspranget fant sted.

Rapporten viser til tre sikringsmetoder som er som følger:

O  Fj ellrensk, bolting og eventuell netting av ustabile partier. Estimert kostnad ca.

kr. 2,5 mill.
0 Oppsett av rasfanggjerde på veiens overkant. Estimert kostnad ca. kr. 3  — 5 mill

O  Utlasting av deler av ura og etablering av fangvoll. Estimert kostnad ca. kr. 10  —

15 mill.

F K og SVV har vurdert disse alternativene og anbefaler at alternativ en benyttes ved en

eventuell sikring av fjellsiden.

Finansiering

> Med bakgrunn i at steinsprang også rammer FV 830 tilbyr SVV å bidra med å dele

kostnadene til fjellsikringstiltak med kr. 1 mill.

Adresse: Postadresse: Telefon: Telefax:

Torggata 21 Postboks 84 75 60 06 00 75 60 07 63

8200  Fauske 8201 Fauske



Ref. F rank Zahl

Adresse: Postadresse: Telefon: Telefax:

Torggata 21 Postboks 84 75 60 06 00 75 60 07 63

8200 Fauskc 8201 Fauske



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/523     
 Arkiv sakID.: 19/102 Saksbehandler: Ketil Hugaas 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
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Søknad om utbetaling fra kommunens forskutteringsfond for spillemidler 
Salten Motorsport, Dråvika 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Salten motorsport tildeles kr. 175.000.- fra kommunens forskutteringsfond for spillemidler for å 
kunne ferdigstille anlegget slik at resterende tilskudd på spillemidler kan utbetales. 
 
 

 
Vedlegg: 
11.01.2019 Søknad om forskuttering 2019 1401253 

14.01.2019 Transporterklæring for utbetaling av spillemidler til Salten motorsport 1401440 

18.01.2019 Innvilgelse av søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 1401917 

18.01.2019 Spillemidler 2018 - delutbetaling til Dråvika motorsportssenter 
motorcross(189014) 

1401946 

 
Sammendrag: 
Salten Motorsport har tidligere fått tilsagn om spillemidler, kr. 775.000.-, til sitt anlegg i Dråvika.  Saken 
har passert vanlig saksbehandling i Fauske kommune og vedtak om tildeling er gjort hos Nordland 
fylkeskommune.    
 
Fortsatt gjenstår ferdigstillelse av startrampe.  Kravet om avsluttet og revidert regnskap kan derfor ikke 
oppfylles før dette arbeidet også er utført.  Dermed gjorde Nordland fylkeskommune  en delutbetaling, 
stor kr. 600.000.-, i 2018.  De resterende midlene vil bli utbetalt når arbeidet er sluttført.  Se brev av 
15.06.18. og 03.12.18. fra Nordland fylkeskommune. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er viktig at dette prosjektet nå kan sluttføres.  Det foreligger ingen indikasjoner på 
uregelmessigheter i saken.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske kommune 
Postboks 93 
8201  FAUSKE 
Ved: Ketil Hugås 
 
Salten Motorsport 
Hansbakken 1A 
8206 FAUSKE 
 

Søknad om forskuttering av tippemidler 
 
Salten motorsport søker herved Fauske kommune om å få forskuttert de resterende tildelte 
tippemidler.  
 
I 2018 ble Salten motorsport tildelt 775 000kr i tippemidler for bygging av Motocross bane i 
Dråvika, 600 000kr av disse er allerede blitt forskuttert av Fauske kommune i 2016, noe som 
gjorde at vi fikk bygget banen og virkelig fikk opp aktiviteten rundt motocross og scooter 
cross i regionen.  
 
Fauske kommune har nå i høst fått en delutbetaling av de tildelte midlene, men for at de 
resterende midlene skal utbetales må et godkjent og revidert regnskap sendes til fylket.  
 
Dette medfører at vi må ha penger til å ferdigstille startrampen slik at regnskapet blir 
komplett.   
 
Vi ønsker da å få forskuttert de resterende 175 000kr, som igjen blir utbetalt Fauske 
kommune så fort vi har sendt inn revidert regnskap.  
 
 
10.01.2019. 
 
Mvh Fredrik Sørensen  
Salten Motorsport 
  
 



Salten  Motorsport

v/Fredrik Sørensen
8215  Valnesfjord

Avd:  Crossgruppa

Fauske kommune

Postboks 93

8201  FAUSKE

Trans orterkiærin  for utbetalin avs illemidler  tilSalten motors  ort

Om Fauske kommune forskutterer tippemidler til Salten  motorsport, skal den  samme

summen tilbakeføres til  Fauske  kommune når  Salten  motorsport får disse spillemidler

utbetalt.

14.01.2019.

  
;".

Med vennlig hilsen

Salten  Motorsport

Ved:  Fredrik  Sørensen.
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Org.nr: 964 982 953

SALTEN MOTORSPORT

c/o Egil Andre Aadahl

Kosmovassveien 184

8215 VALNESFJORD

lnnvilgelse av søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Gjelder søknad om tilskudd til Etablering av Bane/trasé Dråvika motocross, med
søknadsnummer 129604, sendt inn den 2018-01-12 til Fauske.

Ved fordeling av spillemidler ble søknaden imøtekommet med et tilskudd på kroner

775000.

Generelle retningslinjer for utbetaling av tildelt tilskudd:

1. Det kan søkes om delutbetaling når anleggsarbeidene er kommet godt  i  gang.

Søknad om delutbetaling må inneholde et delregnskap og en statusrapport med

kommunal bekreftelse på anleggsprosjektets fremdrift.

2. Tildelt tilskudd skal som hovedregel benyttes  i  tildelingsåret. Tilskudd som ikke er
utbetalt  innan  2  år etter at tilsagn er  gitt, det vil si innen to år etter datoen på dette

tilsagnsbrevet, blir  inndratt.

3. Sluttutbetaling kan ikke skje før revisorkontrollert regnskap er sendt inn sammen

med kommunal bekreftelse på at anlegget er fullført  i  samsvar med godkjente

planer.

4. Når tilskuddet er kr 400 000 eller høyere skal anleggsregnskapet kontrolleres av

kommunens revisor. Regnskap for tilskudd under kr 400 000 kan kontrolleres av

annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor.

5. Alle utbetalinger skjer via den kommunen der anlegget er fysisk plassert.

Tilskuddsmottaker har ansvar for at tildelt tilskudd brukes  i  samsvar med

forutsetningene, kravene og vilkårene  i  bestemmelsene. Bestemmelsene om tilskudd til

anlegg for idrett og fysisk  aktivitet  er tilgjengelig via www.anle sre isteretno.

Med hilsen

Kari  Hege Mortensen Kristin  Hunstad

seksjonsleder Folkehelse idrettskonsulent

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen  signatur

Adresse: Postmottak Tlf.: 75 65 00 00 Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Kristin Hunstad
8048  Bodø Tlf: 75 65 04 51
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Fauske kommune

Postboks  93

8201 FAUSKE

Spillemidler 2018 - delutbetaling til  Dråvika motorsportssenter motorcross,

anlegg 1841009805/49830

Det vises til kommunens  anmodning om delutbetaling av spillemidlene tildelt i  2018.  Det vises også

til lagets og kommunens  spørsmål underveis  i  arbeidet med  regnskapet.  Arbeidet er nær ferdigstilt,

startrampe mangler.

På dette grunnlaget utbetales kr  600.000,- som er del av spillemidler tildelt i  2018.

Midlene overføres kommunens konto  4555 07  00348 snarest.  Det  forutsettes  at  kommunen står  for

den Videre utbetaling etter  gjeldende  bestemmelser.

Ytterligere utbetalinger av tildelte  midler  foretas på grunnlag av  revidert  regnskap og bekrefta

ferdigstillelse.

Med vennlig hilsen

Kari Hege  Mortensen

seksjonsleder  for Folkehelse

Kristin  Hunstad

rådgiver

Delle dokumenter  er  elektronisk godkjent  og lmr  derfor ikke  underskrift.

Hovedmottakere:

Fauske kommune Postboks  93 8201 FAUSKE

Kopi til:

Angelika Oneguina  Olsen Økonomi NFK

Salten Motorsport “0 Yvonne Kr'Stense“ 8206 FAUSKE
Hansbakken  l  A

Postmottak Tlf.:  75 65  04  00

[fylkeshuset  E-post:  postQ—Tntkno

8048 Bodø

Adresse Kultur,  miljø  og folkehelse

F  olkehelse
Kristin Hunstad

Tlf:  75 65  0-1  51

Besøksadresse Moloveien  16



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1069     
 Arkiv sakID.: 19/181 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
008/19 Formannskap 29.01.2019 

 
 
Sentralt lønnsoppgjør 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
 

 
Vedlegg: 
21.01.2019 ks debatthefte-2019 1402115 
 
Sammendrag: 
 
KS inviterer sine medlemmer til dialog om mål og prioritering ved vårens hovedoppgjør. Det skal 
forhandles om sentralt lønnsoppgjør. 
I vedlagte debatthefte ligger både anbefalinger og spørsmål.  
KS oppfordrer til at problemstillingene/spørsmålene behandles politisk av den enkelte kommune i 
forkant av de regionale strategikonferansene.  
På konferansene vil det presenteres mer utfyllende og oppdatert informasjon som grunnlag for debatt. 
Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise oppsummeringer 
og vedtak som en viktig del i KS’ forhandlingsmandat. 
 
En del sentrale begreper 
Hovedavtalen.  
Avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler bla om 
forhandlingsordning, partsforhold og samarbeid i arbeidslivet. 
 
HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, 
inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2018 og regulerer lønns- og 
arbeidsvilkår. 
 
Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke følger av tarifftillegg. 
Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn ved skifte av stilling eller at ny medarbeider får 
høyere eller lavere lønn enn den som sluttet. 
Glidningen regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 
 
Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet 
av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra 
ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. 
Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i 
året. Overhenget regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 



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

1. Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på digitaliseringsområdet? 

Det forventes fra nasjonalt nivå effektivisering gjennom digitalisering. 
Store deler av KS’ OU-midler kan øremerkes dette arbeidet. 
Kommunene ser behovet for øremerkede ressurser som er tilknyttet digitalisering og velferdsteknologi. 
Det er naturlig at større kommuner er pådrivere i utviklingen av dette arbeidet. Økonomisk støtte fra KS 
til utviklingsarbeid bør knyttes opp til overføringsverdi for andre kommuner. Det kan være pilotprosjekt 
der deltakende kommune sammen med IKT-leverandør evaluerer prosjektet med læringsperspektiv. Det 
må forutsettes at det som del av prosjektet utarbeides brukermanualer som har verdi for nye 
brukerkommuner. 
Det er viktig at kommunene får midler til kartlegging, koordinering og implementering av løsninger. 

 
2. Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på digitaliseringsområdet? 

Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile på? 

KS kan være en pådriver overfor leverandørene. Til tross for etablering av flere åpne standarder bremser 
de store leverandørene utviklingen ved å begrense tilgang til integrasjoner. Dette påfører kunden store 
integrasjonskostnader. 
KS kan bidra til å stille krav i forbindelse med utviklingsprosjekter som støttes økonomisk i de større 
kommunene. Det kan kreves at mindre kommuner i regionen aktivt involveres, og at alle resultater fra 
arbeidet tilgjengelig gjøres for andre kommuner.  
 

3. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak 
sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres? 

Lønnsmidlene bør fordeles sentralt.  
 
Generelt: 
Harmonisere minstelønnssystemet der trinnstørrelsene varierer mye på stigen. 
Stort sprang øverst (dvs. lang ansiennitet) i lønnsstigene bør reduseres – samtidig som startlønn og 
lønnsutvikling tidlig i yrkeskarrieren bør være mer attraktiv enn i dag. Dagens system gjør det vanskelig å 



gi ekstra lokalt til nyutdannede som et tiltak for å rekruttere – ettersom tillegget «flyter oppå» og vil 
skape lønnsmessig utfordringer/skjevheter senere. 
 
Kompetanse vi nytter og har behov for bør gi uttelling.  Forskjellen er f.eks. svært liten mellom ufaglærte 
og fagarbeidere med lengst ansiennitet – (kun 10 000) 
Lønnsjusteringer ved kommune-/fylkessammenslåinger bør ivaretas via gjeldende reform. 
 
Spesiell prioritering: 
Stillingsgrupper der rekrutteringsutfordringene generelt er størst bør prioriteres 
 
Til slutt: Vi har meldt det inn flere ganger tidligere – men gjentar: 
Dagens praksis med avsetning til lokale forhandlinger i Kap 4 – der store potter skal fordeles på kort tid 
er ikke heldig. Hvis det avsettes til lokal pott bør det legges opp til at det kan være bedre tid til 
forberedelse og aktiv deltakelse fra partene lokalt.  Slik avsetning bør heller ikke ha sentrale føringer. 
 

4. Deler kommunen/fylkeskommunen KS`vurdering av at det ikke er behov for vesentlige 
endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019?   

Fauske kommune er i hovedsak av samme oppfatning som KS. 
Men har følgende endringsforslag: 
HA 3-3 c, 2, ledd bør endres slik, da det ikke er hensiktsmessig med fast frikjøp under 10 % stilling: 
 
«Organisasjoner med flere enn 40 medlemmer, men færre medlemmer enn angitt i punktene (1) og (2), 
får tildelt ressurser i forholdet mellom medlemstallet og hhv. 375 (1) 
eller 275 (2).   
 

5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover? 

Kommunen har en overordnet strategiplan for kompetanseutvikling, den rulleres med jevne 
mellomrom. Årlig lages oversikt over kompetansen som trengs innenfor dagens tjenestetilbud, hvilken 
kompetanse en har og gapet mellom disse. Det er ulik tilnærming til dekking av gapet, - noe gjøres via 
intern opplæring, noe via ekstern hjelp.  
KS kan være pådriver både overfor kommunene og utdanningssystemene i forhold til 
samfunnsutviklingen og dermed endringsbehov, fornyelse mv. 
 
Å gjøre den enkelte bedre i stand til å utøve sine arbeidsoppgaver krever at den enkelte fortløpende får 
delta i utviklingen relatert til dette.  
Metodisk kan dette gjøres via: 

· Læringsportaler/Interne e-læringsløsninger basert på sentralt avdekkede behov 
· Tilgjengeliggjøre alle aktuelle seminarer/kompetansegivende kurs via internett/Web-baserte, 

kunne sitte på egen arbeidsplass innenfor gitt arbeidstid. 

 
 
KS bør medvirke i arbeidet med dette.  
 

6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom 
kommuner/fylkeskommuner? I tilfelle hvilke? 

Store kommuner er kommet lengre enn små innenfor digitalisering og velferdsteknologi.  
I tillegg er det bedre rekruttering innenfor pleie/omsorg i kommuner som har 



høgskole/universitetsutdanning innenfor blant annet sykepleieyrket.  
 

7. Hvordan kan kommunene selv og KS redusere uønsket variasjon? 

Økt fokus på regionalt samarbeid.  
Større krav til interkommunale løsninger og/eller samarbeid. 
 
KS må påvirke staten til at utdanningskapasiteten økes innenfor yrker der rekrutteringsutfordringene  er 
store og kritiske  – som f.ek.s psykologer og leger. 

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

Våren 2019 er vi midt i tariffperioden, og vi skal gjennom et 
 mellomoppgjør. Vanligvis er det en mindre komplisert affære enn 
et  hovedoppgjør, siden det bare er lønn det skal forhandles om. 
 Denne  gangen skal imidlertid et annet viktig element også med: Ny 
 pensjonsordning.

Hovedtariffoppgjøret i 2018 fikk gode tilbakemeldinger fra kommuner og 
fylkeskommuner. Resultatet var innenfor den økonomiske rammen, og 
 forhandlingene kom i mål uten mekling eller konflikt for andre gang på 
rad. 

I fjor var det ikke rom for å sette av noe til lokale forhandlinger, og 
heller ikke i år er handlingsrommet stort. I en situasjon med ulike 
 rekrutteringsutfordringer, og med flere kommuner og fylkeskommuner 
som har behov for  harmonisering eller utjevning av lønn i forbindelse med 
 sammenslåing, spør vi om mellomoppgjøret bør inneholde noe rom for 
lokale lønnstiltak.

I tillegg til tariffoppgjøret, løfter Debattheftet 2019 tre viktige 
 utfordringsbilder som har fremkommet i analyser gjennomført av  
KS i 2018:

• Hvordan kan vi sikre at kommuner og fylkeskommuner i årene framover  
 har den nødvendige kompetansen for å levere gode tjenester til   
 innbyggerne?
• Statlig bestemte bemanningsnormer og kompetansekrav begrunnes  
 gjerne med hensynet til likhet og likeverd. Hvordan kan vi sikre lokalt  
 tilpassede tjenester, og samtidig redusere uønsket variasjon? 
• Det er behovet for felles innsats, sterkere prioritering og koordinering  
 av tiltak på digitaliseringsområdet. Bør KS gis et mer formelt mandat  
 fra sine medlemmer på digitaliseringsområdet?

Kjære politikere i 
kommunestyrer og fylkesting

Oslo, november 2018

Lasse Hansen
Administrerende direktør
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H vordan skape økt gjennom føringskraft i
digitaliseringsarbeidet?

Over en periode har det vært en økende bevissthet i kommunal sektor om nytten av sterkere
prioritering og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet. Kommunene og fylkes-
kommunene har i den forbindelse oppfordret KS til å ta en sentral rolle i dette arbeidet. Særlig
gjelder det koordinering mot statlig nivå, men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale
løsninger. Det er også forventninger om at kommunal sektor i større grad er med og bestemmer
hvordan digitaliseringen av offentlig sektor skal skje. Enkelte kommuner har i den sammenheng
gitt uttrykk for at KS bør få et mer formelt mandat på området.

Som en konsekvens er det blitt tatt grep for å styrke
kommunesektorens felles innsats på digitaliseringsområdet,
bl.a. gjennom opprettelsen av KommIT-rådet, satsing på råd-
mannsnettverk for utvikling av strategisk IKT-kompetanse og
etablering av nansieringsordningen DigiFin. Utviklingsarbeid
skjer i stor grad i samspill med ulike ressursmiljøer i kommu-
nesektoren, noe som er kompetansemessig uvurderlig, men
også viktig for å sikre tilstrekkelig nærhet til tjenestene.

DigiFin
KS har etablert en nansieringsordning for digitaliserings-
prosjekter i kommunesektoren. Den har fått betegnelsen
«DigiFin», og skal bidra til utvikling av felles digitale
komponenter og løsninger som alle kommuner og/eller
fylkeskommuner kan ta i bruk. www.ks.no/digi n

“Strekk i laget”
Selv om mye positivt har skjedd, er kommunesektorens felles
innsats på området fremdeles i en oppstartsfase. Kommunal
sektor preges fortsatt av strekk i laget, som gjør at vi kan
risikere å få et A- og B-lag av kommuner på digitaliserings-
området. En rekke ulike undersøkelser de siste årene (bl.a.
Riksrevisjonen, KS FoU og «IT i praksis») peker på manglende
kompetanse og kapasitet som de største hindrene for å lyk-
kes med digitalisering. Store kommuner har bedre mulighet
til å skaffe seg kompetanse og kapasitet, og opplever derfor
dette som et lavere hinder enn mindre kommuner. Samtidig
nnes det også gode eksempler på mindre kommuner som

har gjort mye innenfor både innovasjon og digitalisering.
Mange kommuner oppgir manglende bredbåndsdekning og
digital sårbarhet som de største utfordringene.

Små og spredte kompetansemiljøer
I kommunal sektor nnes mye god kompetanse på digitalise-
ringsområdet. Den er imidlertid i liten grad samlet og de este

er ikke store nok til å kunne gi tilstrekkelig kapasitet og «mot-
vekt» til statlige kompetansemiljøer. Unntakene er storbyer
som Oslo, Bergen og noen få andre større kommuner som
både har satset aktivt på et strategisk og samordnet løft på
digitaliseringsområdet, og aktivt skolert sine ledere på feltet.
At kompetansemiljøene er små gjør det også mer utfordrende
å rekruttere og beholde kompetanse.

Fortsatt for fragmentert
Samordning og koordinering på digitaliseringsområdet er blitt
klart bedre for kommunal sektor, men vi utfordres fortsatt av
fragmentering. Det eksisterer f.eks. en rekke IKT-samarbeid
rundt om i landet som i begrenset grad samhandler med
hverandre. Fragmenteringen er også til stede internt i mange
kommuner som et resultat av blant annet silotenkning.

En fragmentert sektor på etterspørselssiden gjør at
utviklingen er prisgitt noen få enkeltleverandører. Hver enkelt
kommune har i liten grad mulighet til å påvirke leverandørene
til å levere løsninger tilpasset kommunens behov. Den
fragmenterte etterspørselssiden og mangel på enhetlige
standarder er samtidig også et hinder for næringslivet, fordi
det gjør det vanskelig å skape et økonomisk bærekraftig
marked for gode innovasjoner og godt utviklingsarbeid.

Oppsplitting av store statlige IKT-prosjekter, silotenkning og
mangel på samordning på tvers av sektorer på statlig side
bidrar også negativt for at kommunesiden skal kunne levere
helhetlige og gode digitale innbyggertjenester.

Usikker forankring regionalt
KS har, i tillegg til KommIT-rådet med representanter fra
rådmannsnivå, opprettet ere nye utvalg med digitaliserings-
eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Kompetansen
de besitter er viktig for KS’ interessepolitiske arbeid overfor
statlige myndigheter, og avgjørende for at KS skal kunne bistå
medlemmene i utviklingsprosjekter. Et annet viktig formål

DIGITALISERINGSARBEIDET
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med utvalgene har vært å oppnå en god forankring av felles
utviklingsprosjekter i sektoren.

Regionale nettverk og samstyring i kommunesektoren
Et regionalt nettverk eller «klyngesamarbeid», bygget
på kompetansemiljøer som sitter tett på ledelsen i
kommunene, kan være av stor betydning for det strategiske
digitaliseringsarbeidet i kommunene. Dersom slike nettverk
er koblet inn mot den nasjonale styringsstrukturen på
digitalisering og innovasjon i kommunesektoren, kan det
også bidra til bedret samstyring innad i kommunesektoren.
Slike nettverk kan dermed bedre forankring i hele kommunal
sektor av det nasjonale arbeidet. Også fylkeskommunene må
inn i arbeidet, særlig på områder der det kreves samhandling
mellom kommuner og fylkeskommuner for å sikre helhetlige
digitale tjenester til beste for innbyggerne.

Flere steder arbeides det med å etablere slike nettverk/
klyngesamarbeid for å styrke kommunenes evne til å arbeide
samordnet og strukturert på den strategiske ledelsen av
digitaliseringsområdet, og det understrekes at dette er noe
helt annet enn IT-drift-samarbeid.

Digitaliseringssamarbeidet i Hordaland har vært det mest
toneangivende så langt. Her har 33 kommuner gått sammen
om å etablere et felles sekretariat og fagkompetanse innen
innovasjon, strategisk IKT og digitalisering, og samordne dette
med Bergen kommunes fagmiljøer på området.

Samstyring med staten kan bidra til likeverdighet
På e-helseområdet har kommunal sektor oppnådd
en likeverdighet med de statlige aktørene gjennom en
samstyringsmodell. Det er etablert et Nasjonalt e-helsestyre
(NEHS), som er rådgivende for Direktoratet for e-helse,
der kommunal sektor har like mange representanter som
staten. Sektoren har dermed fått betydelig økt inn ytelse
på det nasjonale utviklingsarbeidet. Representantene
fra kommunesektoren er oppnevnt på bakgrunn av sine
funksjoner og sin kompetanse, men de har ikke mandat
til å fatte bindende vedtak på vegne av kommunene.
Samtidig er det et ønske fra statens side å kunne forholde
seg til kommunal sektor på mer samlet vis enn det som er
situasjonen i dag, særlig hva gjelder utvikling og leveranse av
digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå.

Bør KS gis et mer formelt mandat?
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet, har enkelte
medlemmer uttrykt ønske om at KS bør gis et mer formelt
mandat på området. Bakgrunnen er behov for økt gjennom-
føringskraft for sektoren samlet sett, og for å styrke

kommunesektorens inn ytelse på nasjonalt utviklingsarbeid for
offentlig sektor. I første omgang ønsker vi tilbakemelding på
om det er en god idé å se nærmere på dette, og innen hvilke
områder det eventuelt kan være aktuelt. Hvis det er en god
idé: Hvordan kan KS gis et mer formelt mandat, og hva bør vi
passe på? Fordelen med et mer formelt mandat, er at KS vil
representere sektoren med en større tyngde overfor statlige
etater. Det kan være i forbindelse med nasjonalt arbeid knyttet
til arkitektur, standarder og informasjonssikkerhet, utviklings-
prosjekter som berører kommunal sektor, eller i forvaltningen
og tjenesteleveransen av eksisterende statlige komponenter
og løsninger som kommunal sektor benytter. Et annet
område som kan være aktuelt for å kunne gi mer forpliktende
føringer på vegne av sektoren er overfor leverandørmarkedet,
eksempelvis relatert til standarder kommunesektoren i
sum ønsker at leverandørene skal følge. Flere har også gitt
uttrykk for ønske om å muliggjøre felles anskaffelser for
kommunesektoren. En ulempe med et mer formelt mandat,
er at det kan skape et inntrykk av at KS skal ta hele ansvaret
for digitaliseringen av kommunal sektor. Selv om KS gis et
mer formelt mandat, vil det fortsatt være kommunene og
fylkeskommunene som må gjøre den største jobben - og det
er ikke alt som løses best i fellesskap. Man kan se for seg et
mandat som kun gjelder for en del av digitaliseringen, jamfør
områdene nevnt over.

Uavhengig av om et slikt mandat gis eller ikke, er det
avgjørende at arbeidet KS gjør på vegne av sektoren er godt
forankret i kommunesektoren gjennom gode samarbeids-
modeller med medlemmene.

Innovasjon og digitalisering går hånd i hånd
Målet med digitalisering er ikke i seg selv å ta i bruk ny
teknologi. Målet er å oppnå bedre og mer helhetlige
tjenester for brukerne, herunder også å ta i bruk helt nye
eller endrede og mer effektive arbeidsprosesser for ansatte i
kommunen/fylkeskommunen. Uten å se disse to områdene i
sammenheng risikerer man å gå glipp av potensielle gevinster.
Avgjørende er det også at strategisk ledelse har et aktivt
eierskap til endringsprosessene og den effekten man ønsker å
få ut av det.

DIGITALISERINGSARBEIDET
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1. Hvordan kan KS best være en
utviklingspartner for medlemmene på

digitaliseringsområdet?

2. Bør KS gis et mer formelt mandat
på vegne av sine medlemmer på

digitaliseringsområdet? Hvilke områder
er aktuelle og hvilke forutsetninger må

en slik rolle hvile på?

KS SPØR
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Hva bør prioriteres ved
mellomoppgjøret i 201 9?

Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette
de neste årene. Arbeidsledigheten har kommet klart ned fra toppen i 201 5, men
nedgangen ser ut til å ha stoppet opp. Til tross for at høyere skatteinngang enn
forventet har gitt sektoren økte inntekter, har den samlede gjelden økt. Antall
kommuner i ROBEK har imidlertid ikke vært lavere siden registeret ble opprettet i
2001 . Tøffere prioriteringer som følge av redusert vekst i oljepengebruken vil sammen
med økte renter begrense kommunesektorens økonomiske handlingsrom framover.

3,3

1,7

3,3

1,5

3,2

1,3 Prognose årslønnsvekst 2019

SSB Norges Bank Nasjonalbudsjettet

Prognose KPI 2019
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Tariffoppgjøret 2018
Tariffoppgjøret 2018 ble gjennomført innenfor et beskjedent
økonomisk handlingsrom, der 1,8 prosent av årslønnsveksten
var bundet opp allerede før forhandlingene startet, blant annet
på grunn av høyt overheng fra 2017.

På tross av dette fant KS en forhandlingsløsning med alle
parter innenfor frontfagets ramme på 2,8 prosent – uten
mekling. Resultatet var i tråd med kommunenes og fylkes-
kommunenes behov for en prioritering av universitets- og
høgskoleutdannede arbeidstakere, og sterkere insitamenter
for økt helgejobbing. Det ble imidlertid ikke rom for en pott til
lokale lønnsforhandlinger.

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020
I mars 2018 ble alle partene i offentlig sektor enige om en ny
pensjonsordning. Den nye modellen er bærekraftig, stimulerer
til økt arbeidsdeltakelse og gir fortsatt god pensjon for de
ansatte. Yngre arbeidstakere er nå sikret god pensjon og
større eksibilitet.

Innfasing av de nye ordningene skal etter planen starte i 2020.
Nye pensjonsregler er på høring høsten 2018 og vil etter
planen behandles i vårsesjonen i Stortinget i 2019. Tilpasning
av pensjonsreglene i Hovedtariffavtalen vil dermed være tema
i 2019.

Avtalen omfatter også «avtale om prosess» for tilpasning av
pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrense.
Det er et økende behov for arbeidskraft i yrkesgrupper hvor
kommunesektoren allerede i dag opplever rekrutterings-
utfordringer. Dette gjelder særlig innenfor helse- og omsorgs-
tjenester, hvor mange arbeidstakere er omfattet av 65-års
aldersgrense. Om arbeidstakere med særaldersgrense får
insentiver til å stå lenger i jobb, kan det være et verdifullt
bidrag til å møte det økende behovet for arbeidskraft.

KS vil derfor arbeide for at tilpasning av pensjonsreglene
i Hovedtariffavtalen som bidrar til at også arbeidstakere
med særaldersgrense står lengst mulig i jobb. Arbeids- og
sosialdepartementet har varslet at hvem som skal omfattes
av særaldersgrensene og hvilke særaldersgrenser som skal
gjelde, vil bli tema på et senere tidspunkt.

FAKTA

• Med den nye pensjonsmodellen kan

arbeidstaker velge å starte uttak av pensjon

fra 62 år og kan kombinere pensjon med

arbeidsinntekt uten avkorting.

• I KS’ tariffområde er alminnelig alders-

grense 70 år. Om lag en tredel av arbeids-

takerne er omfattet av særaldersgrense. Det

gjelder særlig sykepleiere, helsefagarbeidere

og andre arbeidstakere innenfor helse-

sektoren.

• I kommunal sektor har arbeidstakere med

særaldersgrense i hovedsak 65 års grense,

begrunnet med uvanlig fysiske eller psykiske

belastninger. Arbeidstakere i statlig sektor

har ofte 60 års grense, begrunnet med

spesielle krav til fysiske eller psykiske

egenskaper.
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Dagens og ny modell for offentlige pensjonsordninger

Hva vil gjelde for hvem?

Folketrygdberegnet AFP

Tjeneste-
pensjons-
beregnet
AFP

Tjenestepensjon (bruttopensjon)Dagens
modell

Alderspensjon fra folketrygden
Lønn

62 65 67

Ny
modell

Lønn

62 65 67

Ny tjenestepensjon påslagsmodell

Ny (livsvarig) AFP etter mønster av privat AFP

Alderspensjon fra folketrygden

1953 1954 - 1962 1963

Ny alderspensjon
fra Folketrygden
fases inn

Ny alderspensjon fra Folketrygden
fullt innfaset

Ny offentlig tjenestepensjon med
påslagsmodell og AFP etter mønster
av privat AFP

Dagens tjenestepensjon (bruttopensjon)

Alderspensjon fra
folketrygden (gammel modell)

Ny alderspensjon fra Folketrygden

Dagens AFP (tidligpensjon)

Påslagsmodell

Ny (livsvarig) AFP etter mønster av
privat AFP

MELLOMOPPGJØRET 2019
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Mellomoppgjøret 2019
I 2019 er vi midt i tariffperioden, og vårens forhandlinger skal
i utgangspunktet bare handle om lønn. Det vil være et visst
økonomisk handlingsrom, selv forløpige beregninger viser at
1,2 prosent allerede er bundet opp:

Overheng til 2019 (anslag): 0,6 %
Glidning i 2019 (anslag): 0,2 %
Endringer i ubekvemstillegg per 1.1.2019 0,4 %

Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av
rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren. Lønn er ett
av ere virkemidler for å beholde og rekruttere kompetanse.
Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2017 viser at i
nesten alle kommuner er det sykepleiere og leger som er mest
utfordrende å rekruttere, mens det for fylkeskommunene er
mest utfordrende å rekruttere tannleger. For øvrige arbeids-
takergrupper er det store lokale variasjoner. Mange kommuner
og fylkeskommuner strever for eksempel med å rekruttere
ingeniører/sivilingeniører, psykologer og vernepleiere, men her
viser Arbeidsgivermonitoren at det også er mange som ikke
har utfordringer med å rekruttere disse arbeidstakergruppene.

Siden rekrutteringsutfordringene i stor grad varierer fra
kommune til kommune og fra fylkeskommune til fylkes-
kommune, er lokale forhandlinger et treffsikkert virkemiddel.
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Gjennomsnittlig årslønn for enkelte
arbeidstakergrupper – utenom ubekvemstillegg 1

Leger 857.000

Tannleger 702.500

Lektorer (lærere med mastergrad) 603.000

Adjunkter (lærere uten mastergrad) 543.500

Spesialsykepleiere 513.000

Barnehagelærere/pedagogiske ledere 474.500

Barnevernspedagog 463.000

Sykepleiere uten spesialisering 460.000

Vernepleier 456.500

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere 404.500

Kilde: KS lønns- og personalstatistikk pr. 1.12.20171
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Rekrutteringsutfordringer i kommuner. N = 216

Rekrutteringsutfordringer i fylkeskommuner. N = 1 4

MELLOMOPPGJØRET 2019
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Kommunesammenslåing
43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner etableres
1. januar 2020. Ulike yrkesgrupper i kommunene/fylkes-
kommunene som skal slås sammen har ulikt lønnsnivå.
Harmonisering eller utjevning av lønn vil måtte tas over tid,
men det er en viss forventning om at forhandlingene i 2019 får
en pro l som ivaretar særlige behov hos de 111 kommunene
og 13 fylkeskommunene som er i en sammenslåingsprosess.

Med et slikt bakteppe er det KS’ vurdering at det ved
mellomoppgjøret i 2019 bør prioriteres å avsette en lokal
pott, som kan brukes både for å møte utfordringene med å
beholde og rekruttere personale i den enkelte kommuner/
fylkeskommune, og også for å kunne iverksette eventuelle
utjevningstiltak i kommuner og fylkeskommuner som skal slås
sammen fra 2020.

3. Bør lønnsmidlene som er til
disposisjon ved mellomoppgjøret 201 9
fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt?
Dersom sentrale tillegg – hvilke stillings-

grupper bør prioriteres?

4. Deler kommunen/fylkeskommunen
KS’ vurdering av at det ikke er behov

for vesentlige endringer i
Hovedavtalen når den skal

forhandles i 201 9?

KS SPØR

Fakta om stillingsstørrelse 2

Stillingsstørrelsene i kommunal sektor har økt de siste

to årene. Selv om tall fra KS lønns- og personalstatistikk

viser at deltidsarbeid er utbredt og at stillingsstørrelsene

fortsatt er forholdsvis lave i deler av kommunal sektor, går

utviklingen forsiktig i retning av større stillinger.

2 Kilde: KS lønns- og personalstatistikk pr. 1.12.2017
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 2013 2015 2017

(Inkludert merarbeid)

Alle ansatte 81,9% 81,6% 83,0%

Undervisningspersonell 89,5% 90,0% 90,8%

Sykepleiere 80,7% 80,3% 83,3%

Fagarbeidere innen helse og omsorg 76,0% 76,2% 78,1%

Stillinger uten krav om utdanning 57,7% 56,4% 57,6%

– helse og omsorg

Hovedavtalen
Hovedavtalen kk i 2002 et innhold og form som partene
siden har videreutviklet. Avtalen har som formål å skape best
mulig samarbeid på alle nivå. Utvikling av gode tjenester
som er tilpasset brukernes behov, forutsetter medvirkning fra
ansatte og tillitsvalgte. Hovedavtalen utløper 31.12.2019.

Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene
mellom partene, både på sentralt nivå og lokalt i kommunen/
fylkeskommunen/bedriften. Avtalen inneholder bestemmelser
om blant annet forhandlingsordningen og samarbeid og
medvirkning. Avtalen har en formålspreget form slik at den
kan dekke en stor sektor med mangfold og stor variasjon.
I forbindelse med de to foregående revisjonene av Hoved-
avtalen, var tilbakemeldingene fra KS’ medlemmer at
Hovedavtalen fungerte etter intensjonen og at det ikke var
behov for endringer. KS mener den nåværende Hovedavtalen

fortsatt fungerer godt i henhold til formålet.

Særavtaleforhandlingene 2019
Tre sentrale særavtaler løper ut 31.12.2019 og skal
reforhandles i løpet av høsten 2019:
• Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
• Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213)
• Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201)

Avtalene forhandles under fredsplikt. I henhold til arbeidsgiver-
vedtektene er det Hovedstyret i KS som gir mandat for disse
forhandlingene og som har fullmakt til å vedta resultatet.

FELLES HOVEDAVTALE FOR
KS OG KS BEDRIFT

• I 2014 ble KS Bedrift etablert som egen

arbeidsgiverorganisasjon.

• KS er overordnet tariffpart i tariffavtaler

inngått av KS Bedrift, og Hovedavtalen er

felles

• KS Bedrift er part i energiavtalene og hoved-

tariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

• Om lag 200 medlemmer av KS Bedrift følger

Hovedtariffavtalen i KS-området. Det samme

gjør de kommunale foretakene.

• Alle særavtalene i KS-området gjelder for

bedriftene.

Turnover i kommunal sektor

Gjennomsnittlig turnover i perioden 2013 – 2017:

Undervisningspersonale: 7,1 prosent

Ingeniører: 7,6 prosent

Barnehagelærere/pedagogiske ledere: 8,4 prosent

Hjelpepleiere/spesialhjelpepleiere: 9,8 prosent

Sykepleiere/spesialsykepleiere: 11,0 prosent

MELLOMOPPGJØRET 2019
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Hvordan sikre nødvendig kompetanse i
årene framover for å levere gode tjenester til
innbyggerne?

Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og beholde
kompetanse som sektoren trenger. Utfordringene handler om å rekruttere kompetent arbeids-
kraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny organisering og oppgavefordeling for
effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av profesjoner.

Arbeidslivet fram mot 2023 vil preges både av knapphet
på kompetent arbeidskraft og kamp om jobber. Den
teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt
trygghet. Samtidig forventes mer variasjon og kompleksitet
i arbeidslivet. Etterspørsel etter ledelseskompetanse og
kreativ kompetanse øker, det samme gjør behovet for
omstillingskompetanse, digital kompetanse og spesialisert
fagkompetanse.

Både kommuner og fylkeskommuner er opptatt av
kompetansepolitikken. Fylkeskommunene har en rolle som
kompetansepolitisk aktør, og arbeider med å utvikle regionale
kompetansestrategier med utgangspunkt i regionale behov.
Det er satt i gang en rekke prosesser og offentlige utvalg
innenfor tematikken kompetanse, sysselsetting og arbeidsliv;
noen som en del av trepartssamarbeidet, andre i regi av
regjeringen.

Hva er kompetanse?
Ifølge Kompetansebehovsutvalget (2018) kan kompetanse
forstås som kunnskap, ferdigheter og holdninger, samt en
forståelse som gjør at kompetanse omsettes til handlinger.
Kompetanse utvikles hele livet, gjennom barnehage- og
grunnopplæring, videre utdanning og inn i arbeidslivet.

NASJONALE PROSESSER OG AKTIVITETER
SOM ER RELEVANTE FOR KOMPETANSE-
POLITIKKEN

• Kompetansebehovsutvalget

• Etter- og videreutdanningsutvalget

• Sysselsettingsutvalget

• Livsoppholdsutvalget

• Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

• Regjeringens kompetansereform,

inkluderingsdugnad og integreringsløft

• IA avtalen

KOMPETANSE
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I arbeidslivet må kompetansebehovene møtes gjennom:
• Mobilisering, fornyelse og videreutvikling av kompetansen

som ansatte har, for å gjøre dem bedre i stand til å utføre
nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver.

• Rekruttering av nye kompetente arbeidstakere til å utføre
arbeidsoppgaver som virksomhetene har og får i fremtiden.

• Utvikling av kompetanse til arbeidsledige og personer
utenfor arbeidsstyrken for å gjøre dem i stand til å delta i
arbeidslivet.

KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen
i tråd med sektorens behov. Innspill og synspunkter fra
kommuner og fylkeskommuner er viktig både for utvikling
av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for det interesse-
politiske arbeidet.

5. Hva vil være de gode virkemidlene
for læring og kompetanseutvikling i

tjenestene framover?

KS SPØR

KOMPETANSE

EGENSKAPER
HOLDNINGER

VERDIER

FERDIGHETER KUNNSKAP
FORSTÅELSE
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FAKTA

Mer enn 65 prosent av kommunene og

fylkeskommunene har en strategi for å

dekke kompetansebehov. Utvikling av

egne ansatte oppgis å være den viktigste

strategien for å dekke kompetansebehov

(Arbeidsgivermonitoren 2017).

De viktigste kompetansene å utvikle framover

er IKT-ferdigheter/digital kompetanse,

innovasjonskompetanse, evne til læring/

omstilling og samhandlings-/relasjons-

kompetanse (Arbeidsgivermonitoren 2017)

Fire av fem kommunalsjefer for helse- og

omsorg oppgir at medarbeidere mangler

relevant og nødvendig teknologisk/digital

kompetanse. Samtidig oppgir seks av ti at

medarbeidere at de i liten grad eller ikke i det

hele tatt etterspør opplæring i disse temaene

(Ipsos 2018).
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Innbyggerne skal ha et godt tjenestetilbud, uavhengig av
hvor i landet de bor. Samtidig vet vi at det er variasjoner i
tjenestetilbudet, både mellom kommuner og innenfor den
enkelte kommune. Mange av disse variasjonene avspeiler et
mangfold som alltid vil være til sted i et langstrakt land som
Norge, fordi utfordringene er ulike og innbyggerne har svært
ulike behov.

Fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorgani-
sasjoner påpekes det ofte at variasjonen er uønsket
– offentlige velferdstjenester skal ikke være dårligere i
én kommune enn i en annen. Svaret er i mange tilfeller
detaljstyring og normering av ressursinnsatsen i kommunene,
begrunnet i ønsket om likhet og likeverd.

Ønsket mangfold og uønsket variasjon
Innbyggerundersøkelsene viser en stor grad av tilfredshet
med kommunens tjenestetilbud. Den statlige rammestyringen
skal gjøre det mulig for kommunene å tilpasse tjenestene til
lokale behov. Ulikheter i tjenestetilbudet behøver ikke være
negativt, hvis ulikhetene skyldes ulike politiske prioriteringer
og ulike lokale forhold. Da kan innbyggerne påvirke
beslutningstakere lokalt – og avsette sine politikere ved valg
om de er uenig i lokale prioriteringer eller misfornøyd med
styringen.

H vordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men
også redusere uønsket variasjon?

Innskrenking av det lokalpolitiske handlingsrommet som følge av statlig detaljstyring er en
utfordring for kommuner og fylkeskommuner. Dette forsterkes av stadig ere individuelle
rettigheter, og økt bruk av bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav.
Summen av dette legger press på rollen som tjenesteleverandør, som igjen vil påvirke folks tillit
til kommuner og fylkeskommuner.

KOMMUNAL OG MODERNISERINGS-
DEPARTEMENTETS VEILEDER FOR STATLIG

STYRING:

«Blant de nasjonale målene [som kan

begrunne statlig styring] har målet om utjevning

og likeverdige tjenester mellom innbyggere og

geogra ske områder stått sentralt gjennom

hele oppbyggingen av velferdssamfunnet.

Begrepet likeverd innebærer ikke at det trenger

å dreie seg om like tjenester med samme

form, innhold og omfang i alle kommuner, men

om muligheter til å kunne gi helsetjenester,

undervisningstjenester og annet som best

mulig kan tilpasses den enkeltes behov. I

begrepet likeverd ligger det også at alle skal få

det innholdet i tjenestene de som et minimum

har krav på, uavhengig av hvor de bor i landet.

Kommunal- og forvaltningskomiteens ertall

har i Innst. 270 S (2011-201 2) uttalt at ulikheter

mellom kommuner er positivt dersom de

avspeiler forskjellige politiske prioriteringer og

ulike lokale forhold».

VARIASJON I TJENESTENE
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FRA REGJERINGENS PERSPEKTIVMELDING

201 7:

«Gjennom de siste tiårene er kommunene i

økende grad blitt tillagt oppgaver gjennom

ulike særlover, særlig på utdannings-,

helse og sosialområdet. Innenfor hjemme-

sykepleie, praktisk bistand og opplæring,

hjemmehjelp og avlastningstiltak er det blitt

en sterkere rettighetsfesting. Målet er å styrke

innbyggernes rettssikkerhet og å gi sterkere

føringer for et godt tilbud på det enkelte

områder. Samtidig medfører slike ordninger

betydelig merarbeid og beslaglegger større

ressurser i kommunene. Implisitt innebærer

de dermed også en nedprioritering av andre

områder, uten at dette er uttalt.

Også bemanningsnormer sikter mot å sikre et

godt og likeverdig tilbud på utvalgte områder,

på tvers av kommuner. Samtidig låser de

kommuner eller virksomheter til fastsatte

løsninger. Kostnadene kan bli svært høye, og

begrense interessen for å investere i nye og

innovative løsninger som kan gi bedre tilbud

med lavere bemanning.»

Fleksibilitet gir bedre tjenester
Stortinget har grunnlovsfestet selvstyret og nylig lovfestet
innholdet i prinsippene om økonomisk og juridisk ramme-
styring i ny kommunelov. Regjeringen har revidert
utredningsinstruksen og retningslinjene for utforming av
regelverk rettet mot stat og kommune, med tydeligere
veiledning til staten om rammestyring i lovarbeidet. Både i
Perspektivmeldingen fra 201 7 og i Kommuneproposisjonen
for 201 9 understreker regjeringen hvor viktig det er å unngå
detaljstyring. I prinsippet og i partiprogrammene er de aller
este for rammestyring og lokalt handlingsrom.

Likevel foreslår nasjonale politikere fra de samme partiene
nye normer og lovfestede rettigheter som begrenser det
samme handlingsrommet. Innføring av bindende og til dels
under nansierte kompetansekrav og bemanningsnormer på
kjerneområder som helse og oppvekst, er en ny og særlig
utfordrende tendens.

Fremover vil kommunens evne til omstilling være stadig
viktigere.

Et alternativ til statlig detaljstyring og normering av ressurs-
innsatsen i kommunene kan være at kommunesektoren selv
reduserer uønsket variasjon.

VARIASJON I TJENESTENE
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6. Er det tjenesteområder i dag hvor det
er for stor ulikhet i og mellom kommuner/

fylkeskommuner? I tilfelle hvilke?

7. Hvordan kan kommunene/fylkes-
kommunene selv og KS redusere

uønsket variasjon?

KS SPØR
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Forhandlinger i KS-området – oppgjørets gang

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. KS forhandler som overordnet
tariffpart på vegne av medlemmene med re forhandlingssammenslutninger. Oslo er eget
tariffområde, og omfattes ikke av forhandlingene i KS-området.

Hovedstyret gir administrasjonen forhandlingsmandat
for forhandlinger med LO Kommune, Unio, YS
Kommune, og Akademikerne Kommune. Disse re
forhandlingssammenslutningene representerer 39
arbeidstakerorganisasjoner.

Alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS
fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på vegne
av medlemmene. I henhold til vedtektene skal endringer
i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen vedtas gjennom
uravstemning. For KS som arbeidsgiverorganisasjon er det
derfor viktig at medlemmene faktisk tar stilling til forhandlings-
eller meklingsløsningen som sendes til uravstemning. Hvem
som avgir stemme på vegne av kommunen eller fylkes-
kommunen vil normalt fremgå av delegeringsreglementet. Alle
medlemmer blir bundet av et uravstemningsresultat når det
foreligger.

Det er normalt ikke uravstemning om anbefalt forhandlings-
forslag i mellomoppgjør. I henhold til vedtektene vedtas
avtaleutkast om regulering av Hovedtariffavtalen i mellom-
oppgjørene av Hovedstyret. Hovedstyret kan imidlertid fatte
vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1.
avtaleår skal være gjenstand for uravstemning. Dette kan
eksempelvis være aktuelt når endringer om pensjon blir ferdig
forhandlet i 2019.

F
o
to
:
L
is
a
N
eu
m
a
n
n
G
ru
e



23

ORD OG UTTRYKK

Hovedavtalen

HTA

Hovedtariffoppgjør

Lønnsglidning

Overheng

Økonomisk ramme:

Disponibel ramme

Frontfagmodellen/
forhandlingsmodellen

Særavtaler

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er
toårig, og er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp
30. april 2020. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

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

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

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

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

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

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

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

Grunnleggende spilleregler, blant annet om forhandlingsordning, partsforhold,
medbestemmelse og samarbeid. Også omtalt som arbeidslivets grunnlov.

ORD OG UTTRYKK
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1098     
 Arkiv sakID.: 19/185 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
009/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019 
009/19 Formannskap 29.01.2019 

 
 
Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - Valnesfjord 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en helhetlig, moderne 
og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken fremlegges til behandling i løpet av første 
halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om 
videre fremdrift. 
 
 
Sammendrag: 
Ref Kommunestyresak 061/18, behandlet 21.06.2018, ble reguleringsplan for Løkåsåsen i Valnesfjord 
vedtatt. 
Den innebar føringer for hustyper, størrelser osv for et definert område. 
På grunn av at Valnesfjord skole og flerbrukshall ikke kunne åpnes som planlagt, ble riving utsatt til 
sommeren 2019. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har et ønske om å kunne se området på en mer helhetlig måte, og da også i et mulig 
samarbeid mellom potensielle utbyggere og Valnesfjord Nærmiljøutvalg. Fauske kommune har også fått 
innspill fra potensielle utbyggere, som gjør at det kan være formålstjenlig å se området under ett, og da 
også med blikk på fortetting og moderne bomåter i et knutepunktsrelatert perspektiv. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Valnesfjord sentrumsnære områder er i et, både nåtidig, men også fremtidig perspektiv, et sannsynlig 
vekstområde, da ikke minst med de investeringer som er gjort i lys av ønsket om økt bolyst. Ny skole, 
flerbrukshall og barnehageutvidelse, er ting som kan skape engasjement rundt nye tenke- og 
utviklingsmåter for et relativt lite og konsentrert tomteområde. 
Sett i lys av at tomteområdet ikke er klart for ny aktivitet før til sommer 2019, kan det være 
formålstjenlig å bruke tiden frem til da å se på nye muligheter. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/18320     
 Arkiv sakID.: 18/3426 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
010/19 Formannskap 29.01.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Revidering av delegeringsreglement 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i 
saksutredningen. 

 

 
Vedlegg: 
10.12.2018 Delegeringsreglement pr. 08.11.2018 - K-sak 109/18 1399059 
 
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 109/18 med rådmannens vurderinger:  
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 05.10.2018:  
 

1. oktober kom nye bestemmelser som gir lov til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra 
folkeregisteret. 
 
Lov om folkeregistrering trådte i kraft 1. oktober 2017. Med den nye loven må hjemmelen for å utlevere 
opplysninger fra Folkeregisteret som er underlagt taushetsplikt, stå i det regelverket som gjelder for de 
ulike saksområdene. Vedtak om utlevering av opplysninger etter den tidligere folkeregisterloven av 
1970, gjelder frem til ett år etter at den nye loven trådte i kraft. Fra og med 1. oktober 2018 må derfor 
hjemmel være på plass i «egen lov» dersom tilgangen til taushetsbelagte opplysninger skal videreføres.  



 
Følgende nye og endrede bestemmelser er lagt inn: 
 
Barnehageloven 
§ 22a Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret (Ny) 
 
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 § 22a. 
 
 
Friskolelova 
§ 7-8 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret (Ny) 
 
Rådmannens vurdering:  
Kommunestyret har i friskolelova 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 
§ 7-8. 
 
 
Gravferdsloven 
§ 23 Forvaltningsansvar (Endret) 
 
Rådmannens vurdering:  
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter gravferdsloven § 23 til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
Opplæringslova 
15-9 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret (Ny) 
 
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 § 15-9. 
 
 
Sosialtjenesteloven 
§ 43 Innhenting av opplysninger (Endret) 
 
 
Rådmannens vurdering:  
Kommunestyret har i sosialtjenesteloven § 43 delegert til helse- og omsorgsutvalget 
avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Tidligere delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 11.01.2019:  
 
Alle lovtekster er oppdatert fra januar 2019. Her følger informasjon om endret lovverk som kan ha 



betydning for delegering av myndighet.  

Brukerromsloven (tidligere sprøyteromsloven) 
Vi har lagt inn § 5 som ikke er ny, men som ikke lå inne fra før av. Samtidig har vi fjernet § 6, da den ikke 
gir delegeringsmulighet. 
 
§ 5 Behandling av helseopplysninger. 
 
Rådmannens vurdering:  
Ettersom paragrafen viser til føring av helseregister og behandle helseopplysninger, hvis kommunen 
etablerer en godkjent brukerromsordning, bør dette delegeres til rådmannen. Det er kommunestyret, 
som etter § 3, vedtar etablering av sprøyteromsordning etter godkjenning fra departementet. 
 
 
Alkoholforskriften 
§ 6-2 Endret 
 
I § 6-2 er gebyrsatsene endret. Bestemmelsen gir regler for hvor mye gebyr kommunen som 
bevillingsmyndighet kan kreve. Endringen påvirker ikke delegering av myndighet. 
 
Rådmannens vurdering:  
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter alkoholforskriften § 6-2 til rådmannen. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
Forskrift til opplæringslova  
Det er gjort en del endringer i kapittel 3 om fagopplæring. Paragrafer har endret plassering og noen nye 
er kommet til. Se: 
 
§ 3-44a. Unntak ved yrkesfaglege utdanningsprogram  
§ 3-48 Fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve  
§ 3-49 Melding til fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve  
§ 3-51 Særskilt for praksiskandidatar  
§ 3-52 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve  
§ 3-53 Innhald i og omfang av fag- og sveineprøve 
§ 3-54 Gjennomføring av fag- og sveineprøva  
§ 3-55 Vurdering av fag- og sveineprøva  
§ 3-56 Samla krav til praksis før fag- eller sveineprøve for kandidatar for fagbrev på jobb  
§ 3-57 Utarbeiding, innhald og vurdering av praksisbrevprøva og kompetanseprøva  
§ 3-58 Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva  
§ 3-59 Ny fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve  
§ 3-61 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva  
§ 3-62 Reaksjonsmåtar ved fusk  
§ 3-63 Bortvising frå fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva  
§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram  
§ 11-8 Generelt om godskriving  
 
Rådmannens vurdering:  
§ 3-44a, § 3-51, §3-53: 
Dette gjelder videregående utdanning og har bare betydning for fylkeskommunen. 



 
§ 3-48, § 3-49, § 3-52, § 3-54, § 3-55, § 3-56, § 3-57, § 3-58, § 3-59, § 3-61, § 3-62, § 3-63, § 4-35, § 11-8: 
Kommunestyret har i opplæringslovforskriften § 3-48 tidligere delegert til oppvekst- og kulturutvalget 
avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning og til rådmannen i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Tidligere delegering bør opprettholdes. 
 
 
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)  
Vi har tidligere ikke lagt inn enkeltbestemmelser i personopplysningsloven fordi loven som helhet 
gjelder for kommunen når kommunen er behandlingsansvarlig. 
 
1. januar 2019 kom det en tilføyelse, § 12 a, som nå ligger inne med avgjørelsesmyndighet som kan 
delegeres. 
 
§ 12 a Adgang for offentlige myndigheter til å utlevere personopplysninger i arbeidet mot 
arbeidslivskriminalitet  
 
Rådmannens vurdering:  
Hele personopplysningsloven er delegert rådmannen. § 12 a bør også delegeres rådmannen. 
 
 
Sosialtjenesteloven  
Det er gjort endringer i sosialtjenesteloven som påvirker kommunens tilbud om kvalifiseringsprogram. 
Aldersgrensen er senket fra 19 til 18 år, det er mulig å ta utdanning, opplæring og læretid som en del av 
programmet, ordningen er ikke lenger en engangsrett, og det er mulig å få flere program om man fyller 
inngangsvilkårene og programmets varighet forlenget fra 1 til 2 år hvis søkeren oppfyller kravene. 
 
§ 25 Refusjon i underholdsbidrag  
§ 32 Programmets varighet  
§ 34 Avbrudd i og avslutning av program 
§ 36 Reduksjon i kvalifiseringsstønad ved fravær  
§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.  
§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser. 
 
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. Tidligere 
delegering bør opprettholdes. 
 
 
 
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.

Adopsjonsloven

§ 9 Barnets deltakelse og samtykke til adopsjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter adopsjonsloven.

§ 19 Behandling av søknader om forhåndssamtykke til internasjonal adopsjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter adopsjonsloven.

§ 23 Oppfølgingsrapporter til landet barnet ble adoptert fra

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter adopsjonsloven.

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.
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§ 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

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
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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

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 -> Helse- og omsorgsutvalg

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

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

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

Enhetsleder helse tillegges myndighet til å engasjere kontrollører.

§ 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.
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§ 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

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
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Enhetsleder helse gis fullmakt til å fastsette avgiften.

Anskaffelsesloven

§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlige anskaffelser.

§ 7 Krav om bruk av lærlinger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlige anskaffelser.

Arkivlova

§ 6 Arkivansvaret.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

§ 8. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

Barnehageloven

§ 2 Barnehagens innhold

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 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.

§ 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. 
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§ 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

Rådmannen delegres myndighet etter § 7

§ 7 Barnehageeierens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 7 Barnehageeierens ansvar

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

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

§ 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. 
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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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

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

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 11. Familiebarnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

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

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

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

Enhetsleder barnehage gis 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 -> 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.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret

Kommunestyre vedtar tilskuddssatser i forbindelse med kommunens årsbudsjett.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

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

§ 16 Tilsyn

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

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

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

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

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

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om førskoleutdanning.

Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).

§ 17 Styrer

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 17a Pedagogisk bemanning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 17a Pedagogisk bemanning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om barnehager 
med sentrale forskrifter.
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§ 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 -> Rådmann

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

§ 18 Grunnbemanning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 18b Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 
pedagogisk leder

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 18b Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 
pedagogisk leder

Kommunestyret -> Rådmann

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

§ 18c Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Kommunestyret -> Rådmann

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

§ 18c Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 19 Politiattest
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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. 

§ 19a 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.

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

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

§ 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.

§ 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.

§ 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.

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

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

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

Kommunale barnehagestyrere delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående 
spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder for sin barnehage.

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

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

§ 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.

§ 19j Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om barnehager 
med sentrale forskrifter.
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§ 19j Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

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

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

§ 22 Opplysningsplikt til 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. 

§ 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.

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
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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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-2 a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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. 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

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 -> 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.

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Rådmann



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 18 av 330

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding 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.

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

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.

§ 4-17. Flytting av barnet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon

Kommunestyret -> 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan

Kommunestyret -> Rådmann

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.

§ 4-29. 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.

§ 4-29. 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. 

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-4. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-4. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning 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. 

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

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.

§ 7-24 Rettslig prøving

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-3 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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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. 

§ 8-4 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

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 8-5 Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat

Kommunestyret -> Rådmann

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

§ 8-5 Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat

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 -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

Beitelova

§ 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. 

§ 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
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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.

§ 13

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter. 

§ 13

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 14

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14

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 -> 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
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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.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 10 Dokumentasjon og rapportering

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 11 Brannvesenets oppgaver

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 13 Særskilte brannobjekter

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 15 Samarbeid mellom kommuner

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 16 Nødalarmeringssentral

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 28 Gebyr m.m.

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 31 Sentral tilsynsmyndighet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 32 Lokal tilsynsmyndighet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 39 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 40 Tvangsgjennomføring

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 43 Utfyllende forskrifter

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.

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
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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

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.
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§ 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.

§ 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
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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

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.
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§ 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

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.
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§ 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

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
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a.  
b.  

c.  
d.  
e.  
f.  
g.  

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

§ 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.
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a.  
b.  
c.  

d.  
e.  

a.  
b.  

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.

§ 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.
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b.  
c.  
d.  
e.  

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

§ 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
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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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
film og videogram.

§ 2 Kommunal løyveordning

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

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til å gi, fornye og oppheve konsesjon etter lov om film og videogram.

Finansavtaleloven

Kapittel 3. Kredittavtaler mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven. 

Kapittel 4. Kausjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven. 

Fiskerpensjonsloven

§ 4
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etterfiskerpensjonsloven - Opplysningsplikt. 

Flagging på kommunale bygninger

§ 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

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.

§ 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.

§ 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.

Folkebibliotekloven

§ 1 Målsetting

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 3 Lånesamarbeid, registrering mv.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 4 Generelt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 5 Kompetanse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

Folkehelseloven

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

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 -> Rådmann -> Folkehelserådgiver
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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.

§ 10 Meldeplikt og godkjenning

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 11 Helsekonsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 12 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 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. 
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§ 16 Stansing

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 18 Straff

Kommunestyret

Kommunestyret selv begjærer offentlig påtale hvis overtredelsen ikke har medført helseskade eller kun 
ubetydelig fare for helseskade.

§ 26 Samarbeid mellom kommuner

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 28 Beredskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 30 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

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. 
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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

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 -> 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
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

Enhetsleder plan/utvikling 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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 -> 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

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

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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta
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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 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling

Kommunalsjef stab 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 -> 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

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. 

§ 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

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 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

Rådmannen 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.

§ 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 -> 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 -> 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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§ 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 -> 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

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 -> 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 -> 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

Rådmannen 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 -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 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.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 4 Interkommunalt samarbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Interkommunalt samarbeid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 5 Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 6 Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 7 Fravik fra minstearealet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Fravik fra minstearealet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 11 Godkjenning og endring av vald

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 11 Godkjenning og endring av vald

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 14 Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.
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§ 16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Fellingstillatelse for elg og hjort

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Fellingstillatelse for elg og hjort

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 20 Fellingstillatelse for rådyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Fellingstillatelse for rådyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 32 Rapportering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 32 Rapportering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 33 Bruk av Hjorteviltregisteret

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 33 Bruk av Hjorteviltregisteret

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 34 Mislighold av rapporteringsplikt
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 34 Mislighold av rapporteringsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

§ 37 Dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 Dispensasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor forskrift om forvaltning 
av hjortevilt.

Forurensningsforskriften

§ 1-2 Virkeområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-2 Virkeområde

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.

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har 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
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 1-9 Meldeplikt

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.

§ 1-10 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.

§ 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-6 Krav til tiltaksplan

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-11 Tilsyn og kontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-11 Tilsyn og kontroll

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.

§ 2-12 Gebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.
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§ 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 4-9 Unntak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 4-9 Unntak

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.

§ 5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 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 -> 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.

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring

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.

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet

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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-5 Kostnadsdekning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning
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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.

§ 7-10 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

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.

§ 7-12 Klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-15 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 7-15 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer
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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 -> 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.

§ 12-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 12-5 Behandling av søknad

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.

§ 12-6 Lokal forskrift

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 13-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-5 Behandling av søknad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-9 Klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15-9 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett

Kommunestyret -> Rådmann
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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-7 Forholdet til eksisterende utslipp

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-4 Årsgebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 16-4 Årsgebyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16-5 Ulike gebyrsatser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 16-5 Ulike gebyrsatser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18A-4 Miljørisikoanalyse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18A-4 Miljørisikoanalyse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 18A-5 Beredskapsanalyse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 18A-5 Beredskapsanalyse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale beredskapsforpliktelser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale beredskapsforpliktelser

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner

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 -> 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.

§ 31-3 Krav om tillatelse

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.

§ 31-6 Utslippsmålinger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31-6 Utslippsmålinger
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av 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.

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr

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.

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av 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

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
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter

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.

§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn 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.

§ 36-8 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av 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
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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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av 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.

§ 36-16 Saksbehandlingstid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36-16 Saksbehandlingstid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av 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 -> 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.

§ 36-19 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

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
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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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 41-6 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning.

Forurensningsloven

§ 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.
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§ 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.

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 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 -> 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 -> 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 -> 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 -> 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.

§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

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.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 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

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
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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.

§ 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.

§ 22 Krav til utførelse av 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.

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 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
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 24 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 -> 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 -> 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 -> 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.

§ 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
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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.

§ 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.
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§ 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.

§ 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.

§ 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 -> 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.

§ 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
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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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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/
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.

§ 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.
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§ 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 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 -> 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.

§ 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.

§ 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.

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 51 Pålegg om undersøkelse

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.

§ 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.

§ 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.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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.

§ 52a Gebyrer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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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.

§ 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/
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 -> 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.

§ 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 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.

§ 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



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 81 av 330

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

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 -> 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

Kommunestyret delegerer utøvelse av forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besittere av 
næringsavfall til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 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 -> 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 -> 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. 

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er helse- og omsorgsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget eller 
plan- og utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens klagenemnd i hht forvaltningslovens § 28, 2. ledd – for vedtak truffet av 
formannskapet.Fylkesmannen med underinstanser er klageinstans der særlovgivningen har beholdt denne 
ordningen.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Formannskap
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Formannskapet er delegert myndighet som kommunens klagenemnd i hht. forvaltningslovens § 28, 2.ledd, 
for vedtak fattet i underutvalg eller rådmannen.

§ 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

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 Ferdsel i utmark

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. 

§ 2 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.

§ 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. 

§ 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 -> 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

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.

§ 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.
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§ 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 -> 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.

§ 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.

§ 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

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.
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§ 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.

§ 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.

§ 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. 

§ 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.

§ 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. 

§ 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
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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.

§ 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

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
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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.

§ 3-3 Skolegangen

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 -> 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning for elever i private skoler.

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak om induviduelle lærerplaner.

Enhetsleder skole gis myndighet til å foreta forespørsler om undersøkelser.

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-7 Skyss m.m.
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-7 Skyss m.m.

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 3-8 Helsetilsyn

Kommunestyret -> 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 5-1 Styret

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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. 



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 90 av 330

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

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

§ 3-2 Oppfordring om å melde krav m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven
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§ 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 -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 8
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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.

§ 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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.
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§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 21 Vedtekter og avgifter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven
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§ 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.

§ 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
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utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 10 Delegasjon av kommunens myndighet

Kommunestyret

Kommunestyret kan delegere myndighet som etter denne loven tilligger kommunen, til interkommunalt 
samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og til 
selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 14 Bruk av farvann

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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.

§ 27 Tiltak som krever tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling

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.
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§ 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.

§ 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
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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

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.
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§ 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.

Helligdagsfredloven

§ 5 Salg fra faste utsalgssteder

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet delegeres myndighet til å søke fylkesmannen om at et område skal regnes som typisk 
turiststed.
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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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.
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§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 
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§ 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 -> 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. 

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 3-9 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

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
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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.

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 4-1 Forsvarlighet

Kommunestyret -> 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 -> 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 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
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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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-2 Beredskapsarbeid

Kommunestyret -> 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

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

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-4 Krav om politiattest

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-4 Krav om politiattest

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør om den vil etablere en sprøyteromsordning.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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. 

§ 5-7 Registrering av meldinger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen

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.

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret

Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med 
helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen 
med andre kommuner.

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 7-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 7-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 7-2 Koordinator

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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. 

§ 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
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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

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 9-1 Formål

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-11 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-11 Klage

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

Kommunestyret -> 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

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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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. 

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-6 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. 

§ 10-6 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.

§ 10-7 Overprøving i tingretten

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.

§ 10-8 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
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 13-2 Eldre forskrifter mv.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 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

Kommunestyret -> Rådmann
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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

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 
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§ 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/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 115 av 330

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

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å gjøre enkeltvedtak.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 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

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 -> 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 -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.

Inndelingslova

§ 4 Vedtak om samanslåing
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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 
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
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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

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.
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§ 7 Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 13 Utbetaling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 14 Trekk i framtidige utbetalinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 15 Uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 15 Uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann
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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.

§ 20 a Plikt til deltakelse i opplæring i mottak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 20 b Kommunens ansvar for opplæring i mottak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen 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 a Personregister og plikt til å registrere opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 25 b Pålegg om å utlevere personopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen 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
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Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 27 a Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen 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 -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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.

§ 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
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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.

§ 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. 

§ 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.

§ 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/
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 -> 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 -> 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/
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utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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
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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

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.
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§ 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

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører.

§ 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.

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.

§ 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
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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.

§ 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 
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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.

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
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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

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.

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 -> 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.

§ 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
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1.  

2.  

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

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
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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.

§ 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.
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3.  

§ 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
godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke 
dekkes over mer enn ti år.

§ 50 Låneopptak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkår. 

§ 50 Låneopptak

Kommunestyret

Kommunestyret kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget 
bruk.Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet.

§ 51 Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om garantiforpliktelser.

§ 52 Finansforvaltning

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv gi regler for kommunens finansforvaltning.
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§ 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

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
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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.

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 -> 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 -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 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

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 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 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.

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

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. 

§ 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 -> 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 -> 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.

§ 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
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Skogbrukssjef 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 -> 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.

§ 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.

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 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.

Kosmetikklova

§ 16 Tilsyn og vedtak

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

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter kosmetikklova. 

Krigspensjonering for militærpersoner

§ 30
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for militærpersoner § 30, nr. 1 - 
opplysningsplikt. 

Krigspensjon for sivile

§ 39

Kommunestyret

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for sivilpersoner § 39, nr. 1 - 
opplysningsplikt.

Krigsskadeerstatningsloven

§ 6 Bistand fra myndigheter og institusjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningslovens § 6 - bistandsplikt. 

§ 7 Skademelding

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningsloven. 

Den som vil søke erstatning for krigsskade i henhold til denne lov, må uten ugrunnet opphold sende melding 
om skaden til den kommune hvor han var bosatt da skaden oppstod. 

Krigsskadestønadsloven

§ 37 Bistand fra myndigheter

Kommunestyret -> Rådmann

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



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 139 av 330

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

§ 4 Samordning av tenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

§ 8 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

Kulturlova

§ 4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemnd (kulturlova).

§ 5 Felles oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemnd (kulturlova).

Kulturminneloven

§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 

§ 22 Regler for saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 

§ 25 Meldeplikt for offentlige organer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 
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Lakse- og innlandsfiskloven

§ 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.

§ 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.

§ 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.

§ 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. 
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§ 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.

§ 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

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 -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort
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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.

§ 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. 

§ 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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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
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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. 

§ 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.

§ 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.

§ 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.

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.

§ 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
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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. 

§ 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.

§ 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. 

Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 13 Forbud mot å trakassere

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 17 Universell utforming

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.
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§ 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

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
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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/
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
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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. 

§ 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. 
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§ 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/
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/
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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. 

§ 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
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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

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
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet  etter merverdiavgiftsloven. 

Miljøinformasjonsloven

§ 8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon. 

Motorferdselloven

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven

Kommunestyret -> Rådmann

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 -> 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.
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§ 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 -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter motorferdselloven § 6.

Mållova

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5,1. ledd (valg av målform)

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5,1. ledd (valg av målform)

§ 5

Kommunestyret

Kommunestyret kan gjøre vedtak om å kreve en viss målform i skriv fra statsorgan til kommunen, eller gjøre 
vedtak om at kommunen er språklei nøytral.

Naturmangfoldloven

§ 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.

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12
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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.

§ 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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.

§ 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.

§ 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.
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§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 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.

§ 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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 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.

§ 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.

§ 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

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.

§ 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 -> 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
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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.

§ 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.

§ 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.

§ 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
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 23

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 24

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

NAV-loven

§ 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten

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

Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

§ 13. Felles lokale kontorer

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

Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling

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

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
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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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om odelretten og 
åseteretten (28.06.1974 nr. 58) med forskrifter.

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.

§ 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.
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Offentleglova

§ 3 Hovudregel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 6 Forbod mot forskjellsbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 8 Hovudregel om gratis innsyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

Opplæringslova

§ 1-3 Tilpassa opplæring

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
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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.

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Kommunestyret -> 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 -> 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
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 2-5 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

Kommunestyret selv vedtar målform i grunnskolen.

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-7 Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-7 Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

Kommunestyret -> 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. 

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell

Kommunestyret -> 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. 

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-7. Skyss m.m.

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-7. Skyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-8. Rådgiving

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-8. Rådgiving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-9. Bortvising

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-9. Bortvising

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-12. Tilpassa opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 165 av 330

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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning
.

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-3 Sakkunnig vurdering

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker 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
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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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 6-2 Samisk opplæring 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.

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 8-1 Skolen

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

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.

§ 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. 

§ 9-1 Leiing
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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. 

§ 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

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.
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§ 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.

§ 9-7 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-7 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-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 -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Kommunestyret -> 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

Kommunestyret -> 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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-7 Det fysiske miljøet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-7 Det fysiske miljøet

Kommunestyret -> 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

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
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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.

§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-4 Utlysing av stillingar

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar

Kommunestyret -> 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.

§ 10-6 Mellombels tilsetjing

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.

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i § 10-6a

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-7 Praksisplassar i skolen

Kommunestyret -> 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.

§ 10-8 Kompetanseutvikling

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
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§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa

Kommunestyret -> 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. 

§ 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
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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. 

§ 11-2 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning
.

§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 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 -> 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.

§ 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

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

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til tildeling av elevplasser i kulturskole. 

§ 13-6 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
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-10 Ansvarsomfang

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
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§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 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 -> 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.

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

Opplæringslovforskriften

§ 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.

§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen

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.

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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
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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.

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-9 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
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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.

§ 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

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 -> 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.

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.

§ 2-1 Skolebasert vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 2-1 Skolebasert vurdering

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-1 Rett til vurdering

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-7 Varsling

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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.

§ 3-21 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.

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-25 Generelle føresegner

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-25 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-26 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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 -> 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.

§ 3-31 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
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-37 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-40 Vitnemål i grunnskolen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen
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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.

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-42 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.

§ 3-42 Vitnemål i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-48 Fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-49 Melding til fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-49 Melding til fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve 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 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-52 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.

§ 3-54 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.

§ 3-54 Gjennomføring av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-55 Samla krav til praksis før fag- eller sveineprøve for kandidatar for fagbrev på jobb

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-55 Samla krav til praksis før fag- eller sveineprøve for kandidatar for fagbrev på jobb

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.

§ 3-56 Utarbeiding, innhald og vurdering av praksisbrevprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-56 Utarbeiding, innhald og vurdering av praksisbrevprøva og kompetanseprøva

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-57 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.

§ 3-57 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.

§ 3-58 Ny fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-58 Ny fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-59 Vurdering av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-59 Vurdering av fag- og sveineprøva

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-61 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva og kompetanseprøva



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 190 av 330

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-61 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.

§ 3-62 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.

§ 3-62 Reaksjonsmåtar ved fusk

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-63 Bortvising frå fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-63 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.

§ 4-1 Rett til vurdering

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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.
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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.

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-17 Fritak frå eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-17 Fritak frå eksamen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-18 Generelle føresegner

Kommunestyret -> 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 -> 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.

§ 4-21 Sentralt gitt eksamen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-21 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
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-23 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-23 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av eksamen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av 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.
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§ 4-29 Bortvising frå eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-30 Annullering av eksamen

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-30 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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.

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 4-36 Kompetansebevis

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.

§ 5-14 Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-4 Bruk av retten til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev
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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.

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-6 Utvekslingselevar

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-6 Utvekslingselevar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-7 Informasjonsplikt

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-7 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.

§ 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.
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§ 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 -> 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.

§ 6-14 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

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
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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.

§ 6-17 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.

§ 6-18 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.

§ 6-18 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.

§ 6-22 Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn 
halvparten av faga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-22 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.

§ 6-23 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar 
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-23 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar 
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-24 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-24 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-25 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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.

§ 6-26 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.

§ 6-26 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.

§ 6-27 Deltidselevar til Vg1

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-27 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
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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.

§ 6-30 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid

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.

§ 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.
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§ 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 -> 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.

§ 6-42 Saksbehandling

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-42 Saksbehandling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-47 Krav til saksbehandling for vaksne med rett til vidaregåande opplæring

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-47 Krav til saksbehandling for vaksne med rett til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding 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 -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning 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-4 Søknadsfrist

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-4 Søknadsfrist

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-5 Krav til søknad
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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.

§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-7 Avtale om anna organisering av opplæringa

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-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-8 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-9 Rett til Vg3 i skole

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-10 Formidling av vaksne

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-3 Ansvaret for røystinga

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Røystinga

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Røystinga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-1 Fylkekommunens ansvar

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-1 Fylkekommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-4 Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

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

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-8 Generelt om godskriving

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-15 Dispensasjon frå godskrivingsreglane
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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 -> 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.

§ 13-3 Oppgåver

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3 Oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-1 Framgangsmåte

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-1 Framgangsmåte

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 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 -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigar

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 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

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
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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 -> 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.

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

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

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen

Kommunestyret -> 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
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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.

§ 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/
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
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§ 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.

§ 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

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 
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§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

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

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester delegeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp innen enhet 
hjemmebaserte tjenester. 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

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

Enhetsleder institusjon tjenester delegeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp innen enhet institusjon
.

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> 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.

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

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

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

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

Enhetsleder skole plikter å tilrettelegge undervisning for barn i skolepliktig alder under opphold i 
helseinstitusjon, i den grad dette følger av opplæringslova.

§ 7-7 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.
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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 -> 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.

§ 1-1 Lovens formål

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene
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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.

§ 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

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.

§ 1-8 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 -> 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.

§ 1-8 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.

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven 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. 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.
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§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 2-2 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.
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§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 3-3 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.

§ 3-3 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.

§ 3-6 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.

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver

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.

§ 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.

§ 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.

§ 4-1 Planprogram

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.

§ 4-1 Planprogram

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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 -> 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 -> 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 -> 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.

§ 4-3 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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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 -> 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.

§ 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 -> 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 -> 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.

§ 5-4 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.

§ 5-6 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.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse 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. 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse

Kommunestyret

Kommunestyret behandler en sak før det reises søksmål om gyldigheten av en innsigelse etter § 5-4 eller 
departementets avgjørelse etter § 5-6.

§ 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.

§ 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 -> 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.

§ 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.

§ 7-1 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 -> 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.

§ 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.

§ 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.

§ 8-1 Regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 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.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-4 Vedtak av regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-4 Vedtak av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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 -> 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

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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-2 Organisering

Kommunestyret -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 -> 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.

§ 9-3 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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.

§ 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.

§ 9-5.Uenighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-6 Gjennomføring og endring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 9-6 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.

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

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
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

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.

§ 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

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 -> Fagleder landbruk og vilt



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 227 av 330

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 -> 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.

§ 11-1 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 -> 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 -> 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/
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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.

§ 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.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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

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.
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§ 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.

§ 11-5 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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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§ 11-8 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

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4

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.

§ 11-10 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.
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§ 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.

§ 11-11 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.

§ 11-11 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.

§ 11-12 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

Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver for seg, jf. §
§11-2 og 11-5.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med 
kommunelovens regler. 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 11-12 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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 -> 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.

§ 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 -> 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.

§ 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 -> 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.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

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 -> 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
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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.

§ 11-16 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-1 Reguleringsplan

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.

§ 12-2 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
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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.

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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.

§ 12-5 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.

§ 12-6 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
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-6 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

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om 
følgende forhold:

?utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet,
vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, 
herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta 
ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet,
grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav 
til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller 
begrense forurensning,
funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til 
helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal,
antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og 
boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov,
bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder 
vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur,
trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og 
nedre grense for parkeringsdekning,
krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 27-5,
retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5,
krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke
kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, 
sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig 
etablert,
krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for 
slik plan,
krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å 
overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre 
samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne,
krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til
jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 andre ledd,
hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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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§ 12-7 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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 -> 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 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.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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.

§ 12-11 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.

§ 12-11 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.
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§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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

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.

§ 12-13 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

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.

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet
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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.

§ 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.

§ 12-14 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad
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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. 
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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-2 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 -> 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.

§ 13-3 Fristforlengelse
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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.

§ 13-3 Fristforlengelse

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 -> 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 -> 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 -> 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 -> 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
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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.

§ 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.

§ 14-4 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.

§ 14-4 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.

§ 14-5 Kostnader

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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.

§ 14-6 Forskrift
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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.

§ 14-6 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 -> 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.

§ 15-2 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 -> 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.

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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.

§ 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 -> 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 -> 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

Så langt det er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplan, kan kommunestyret selv med samtykke av 
departementet utvide ekspropriasjonen etter første ledd til å gjelde midlertidige eller permanente inngrep i 
grunn og rettigheter utenfor reguleringsområdet. Samtykke er likevel ikke nødvendig ved ekspropriasjon av 
grunn til vegskjæringer og fyllinger utenfor reguleringsområdet.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

Kommunestyret -> 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. 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 -> 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.

§ 16-3 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 -> 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 -> 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

Til avløpsanlegg, jf. forurensningsloven §21, for regulert strøk kan kommunestyret selv med samtykke fra 
departementet foreta ekspropriasjon utenfor veggrunn for ledning med tilhørende innretninger. Ved 
ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for vannledning med tilhørende 
innretninger.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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.

§ 16-6 Tomtearrondering

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.

§ 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.

§ 16-7 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 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 -> 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 -> 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.

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

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.

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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

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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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 -> 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.

§ 18-1 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.

§ 18-2 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.

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde
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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.

§ 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.

§ 18-4 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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.

§ 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.

§ 18-7 Fordelingsfaktorene
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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.

§ 18-8 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 -> 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
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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.

§ 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 -> 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.

§ 19-2 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.

§ 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.

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 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.

§ 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 -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-1 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 -> 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.

§ 20-2 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.

§ 20-4 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.

§ 20-4 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/
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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 -> 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 -> 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 -> 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.

§ 21-1 Forhåndskonferanse
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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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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.

§ 21-2 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 -> 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.

§ 21-3 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
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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.

§ 21-3 Nabovarsel

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.

§ 21-4 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 -> 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.

§ 21-5 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.

§ 21-5 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
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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.

§ 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.

§ 21-6 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.

§ 21-7 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.

§ 21-8 Andre tidsfrister
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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 -> 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.

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 263 av 330

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 -> 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 -> 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.

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret
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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.

§ 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 -> 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 -> 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 -> 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 -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet
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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.

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 25-3 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.

§ 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.
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§ 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 -> 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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

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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§ 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 -> 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.

§ 27-3 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.

§ 27-4 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

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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.
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§ 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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.

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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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§ 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

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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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§ 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 -> 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.

§ 28-5 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.

§ 28-6 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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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§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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 -> 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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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§ 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.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-6 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.

§ 29-6 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

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.
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§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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.

§ 30-2 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.

§ 30-3 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

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.
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§ 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.

§ 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 -> 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.

§ 31-1 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 -> 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.

§ 31-1 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.

§ 31-2 Tiltak 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.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 275 av 330

§ 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.

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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

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.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 277 av 330

§ 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 278 av 330

§ 32-2 Forhåndsvarsel

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 -> 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.

§ 32-3 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.

§ 32-3 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 32-4 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.
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§ 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.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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.

§ 32-6 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 -> 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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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§ 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.

§ 32-7 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.

§ 32-8 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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 -> 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.
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§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger

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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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 -> 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.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 
utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen
å utføre, herunder behandling av private planforslag.

§ 33-1 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

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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§ 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 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 -> 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 -> 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/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell 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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§ 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.

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

Politiloven

§ 14 Politivedtekter

Kommunestyret

Kommunestyret godkjenner politivedtekter.

Psykisk helsevernloven

§ 3-1 Legeundersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 3-1 Legeundersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommuneoverlege

Kommuneoverlege gis med dette fullmakt til å fatte vedtak i h h t Psykisk helsevernlov § 3 -1.

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 
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§ 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 -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 62 Distriktsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling -> Enhetsleder plan/
utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 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.

§ 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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§ 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

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



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 286 av 330

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

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den kommunale 
forvaltning.

Serveringsloven

§ 3 Bevilling
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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

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.
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§ 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. 

§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse
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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. 

Skattebetalingsloven

§ 5-1 Skattekort

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk
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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

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skattebetalingsloven.

§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann
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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

Kommunestyret pålegger skatt til kommunen. 

§ 2-5 Fylkeskommune og kommune

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 
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1.  

2.  

3.  

§ 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

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.

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

Skjønnsprosessloven

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
skjønnsprosessloven.

§ 14

Kommunestyret
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Kommunestyret fremmer forslag til skjønnsmedlemmer overfor fylkestinget innen 1. juli året etter hvert 
kommunestyrevalg.

Skogbrukslova

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> 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 -> 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 -> 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 -> 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.

§ 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.

§ 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.
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§ 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 -> 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 -> 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 -> 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 -> 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/
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/
utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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.

§ 10 Tiltak etter skade på skog
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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.

§ 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.

§ 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.

§ 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 -> 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 -> 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 -> 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 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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

Fagleder landbruk og vilt delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Tvangsmulkt

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.

§ 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.

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

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-6 Gravferd og transport av lik
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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 -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-7 Sykehusinfeksjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak

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

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter

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

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 7-1 Kommunens oppgaver
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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

§ 3 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial
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Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 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. 

§ 4 Krav til forsvarlighet

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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 4 Krav til forsvarlighet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 4 Krav til forsvarlighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 5 Internkontroll

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 5 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 5 Internkontroll
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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. 

§ 6 Opplæring av kommunens personell

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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 6 Opplæring av kommunens personell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 6 Opplæring av kommunens personell

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 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 -> 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. 

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Rådmann -> 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. 

§ 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. 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> 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.

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter 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 -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 18 Stønad til livsopphold

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 18 Stønad til livsopphold

Kommunestyret -> Rådmann

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 -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 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. 

§ 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.
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§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 21 Stønadsformer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 22 Utbetaling av stønad

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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 22 Utbetaling av stønad

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 22 Utbetaling av stønad
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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. 

§ 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 -> 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. 

§ 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

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 -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 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.

§ 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. 

§ 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 -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 31 Iverksetting av programmet

Kommunestyret -> Rådmann

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. 

§ 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 -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter 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 -> 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

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 -> 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. 

§ 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. 

§ 35 Kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter 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 -> 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. 
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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 -> 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.

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 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. 

§ 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. 
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§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

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

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 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 -> 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. 
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§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Rådmann -> 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. 

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.
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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

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



Delegeringsreglement for Fauske kommune 10.12.2018

Side 315 av 330

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. 

Straffeprosessloven

§ 188

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

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester delegeres myndighet til å samtykke om plassering i institusjon eller 
kommunal boenhet.

§ 188

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg

Enhetsleder miljø og haniliteringstjenesten delegeres myndighet til å samtykke om plassering i institusjon 
eller kommunal beenhet. 

Strålevernloven

§ 18 Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av målinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommuneoverlege

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og fatte vedtak vedrørende solarier, 
etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av
stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23.

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og fatte vedtak vedrørende solarier, 
etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av
stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres fra rådmannen til overkommunelegen.

Kommuneoverlegen fungerer også som underinstans etter forvaltningslovens § 33.

Tilskott til livssynssamfunn

§ 3

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om tilskott til livssynssamfunn til å dele ut tilskudd.
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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.

§ 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
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Kommunestyret oppnevner et utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for inntill fire år av gangen. 

§ 1-4 a Tvister mellom stat og kommune eller fylkeskommune om gyldigheten av statlig organs avgjørelse

Kommunestyret

Kommunestyret behandler sak før det reises søksmål mot staten, hvis staten opphever et kommunalt vedtak.

Valgloven

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

Kommunestyret -> Ordfører

Ordfører delegeres myndighet til å innføre norske statsborgere bosatt i utlandet over 10 år i manntallet etter 
skriftlig søknad. 

§ 4-1 Valgstyret

Kommunestyret

Kommunestyret selv velger valgstyre. 

§ 4-2 Stemmestyrer

Kommunestyret -> Valgstyre

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
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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

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.
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§ 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

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
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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)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 56 (oppsetting av vannmerker)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 57 (undersøkelser)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 57 (undersøkelser)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 59 (pålegg om retting)

Kommunestyret -> 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)
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 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.
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Vass- og avløpsanleggsloven

§ 1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 5 Lokale forskrifter

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

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.
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§ 7

Kommunestyret

Kommunestyret kan gjøre vedtak om nedleggelse av kommunal vei. 

Kommunestyret uttaler seg angående overtakelse av fylkesvei til kommunal vei. 

§ 8

Kommunestyret

Kommunesstyrte vedtar benyttelse av nedlagt veigrunn. 

§ 14

Kommunestyret

Kommunestyret kan sørge for eiendomsinngrep ved utbygging av riksveier. 

§ 15

Kommunestyret

Kommunestyret kan sørge for eiendomsinngrep ved utbygging av riksveier. 

§ 17

Kommunestyret

Kommunestyret uttaler seg om riksvegstrekningar i ein kommune skal haldast ved like av kommunen. 

§ 18

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
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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.

§ 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

Kommunestyret kan vedta bygge- og deleforbud. 
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§ 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.

§ 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

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
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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

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/
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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.

Viltloven

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef 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 -> 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 -> 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 -> 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)
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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.

§ 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.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

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.

§ 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.

§ 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.

§ 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/
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utvikling -> Fagleder landbruk og vilt

Fagleder landbruk og vilt 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 -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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 -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

Voksenopplæringsloven

§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale planer. 
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Det er kommet inn 1 søknad om støtte i løpet av 4. kvartal 2018. Det er et tiltak med stort engasjement. 
 
Rådmannen har vurdert søknaden, men har ikke funnet å kunne prioritere den og anbefaler at 
formannskapet avslår søknaden. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Saksopplysninger: 
 
Søker: Formål: Evt. beløp 
Jusshjelpa i Nord-Norge Ber om driftsstøtte for 

driftsåret 2019. 
Jusshjelpa i Nord-Norge 
er et gratis tilbud om 
juridisk hjelp til 
befolkningen i Nordland, 
Troms og Finnmark. I 
løpet av 2017 mottok 
Jusshjelpa 21 saker fra 
Fauske kommune. 

Kr. 2.000,- 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Deres ref.: Vår ref.: Dato: 12.11.2018

SØKNAD  OM  ØKONOMISK STØTTE

Vi vil først få takke så mye for støtten vi fikk for driftsåret 2018.

Jusshjelpa i Nord—Norge har i 30 år tilbudt gratisjuridisk bistand til befolkningen i Nordland,

Troms og Finnmark. Vi jobber aktivt for å bedre rettsstillingen til de mest ressurssvake

menneskene i samfunnet. For å kunne gjøre dette arbeidet er vi avhengig av økonomisk støtte

fra bidragsytere som dere.

F  auske kommune

Jusshjelpa i Nord-Norge fikk for driftsåret 2018 tildelt kr 1 500,- av Fauske kommune. Disse

midlene har bidratt til at vi kan gjennomføre 2 saksinntaksturer til Fauske kommune i 2018.

Fra Fauske kommune mottok vi 21 saker i løpet av 2017. Vi håper at deres kommune ønsker å

bidra til at vi kan besøke dere også neste år. Derfor vil vi søke om økonomisk støtte, som kan

være med på å finansiere vår oppsøkende virksomhet blant annet i deres nærområde.

Vi tillater oss derfor å søke om kr  2 000,- i  støtte fra dere for driftsåret 2019.

J  usshjelpa i Nord-Norge i kommunens økonomiplan

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en stabil tjeneste.

Derfor ber vi også om at dere vurderer muligheten for å la oss inngå i økonomiplanen til

Fauske kommune. Vår virksomhet vil med det kunne planlegges i et lengre perspektiv og

innenfor mer stabile rammer.

Om Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge har som overordnet formål å bedre rettshjelpstilbudet til befolkningen i

Nord-Norge. Behovet for rettshjelp er større enn det offentlige tilbudet klarer å dekke. Mange

mennesker har av geografiske, økonomiske, sosiale eller andre årsaker ikke tilgang til nødvendig

juridisk bistand, og er i praksis avskåret fra å ivareta sine rettigheter. Jusshjelpa i Nord—Norge har

en sosial profil og er et av fem studentrettshjelpstiltak i landet.  I  Nord-Norge er vi det eneste.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 77 64 45 59
Jusshjelpa i Nord—Norge Tcrminalgala 38

UiT Norges Arktiske Universitet 9019  TROMSØ

Breivika senter E-post: postmouak@jusshjelpa.ui[.n0

9037  TROMSØ Org.nr.: 989 974 645 Internett: jusshjelpano



Vår virksomhet fordeler seg mellom å tilby gratis juridisk bistand i enkeltsaker, oppsøkende

virksomhet, foredrag, rettsinformasjon og mer overordnet gjennom prosjektbasert arbeid. Vi

skriver fra tid til annen høringsuttalelser, gjennomfører større undersøkelser med videre.

Jusshjelpa er en selvstendig organisasjon, men har en viktig faglig tilknytning til Detjuridiske

fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Medarbeiderne ved Jusshjelpa i Nord-Norge er også

studenter ved Det juridiske fakultet. De nedlegger en betydelig andel frivillig arbeid, i perioder

over det dobbelte av lønnet stillingsprosent.

I  2017 hadde vi 47 uker med full drift, og behandlet til sammen 1409 saker.

For ytterligere informasjon om vårt tiltak vises det til vedlagte årsrapport for 2017, samt vår

hjemmeside wwwfusshbl 711.no.

Hvorfor støtte  J usshjelpa  i Nord-Norge?

Jusshjelpa i Nord-Norge yter bistand i saker som er av stor velferdsmessig betydning for

klientene. Det vil si at vi primært bistår klienter som ikke har økonomiske ressurser til å

engasjere advokat og som i tillegg faller utenfor offentlige eller andre rettshjelpsordninger.

Jusshjelpajobber i stor grad forebyggende ved å spre rettsinformasjon og holde foredrag. En

annen måte å spare både den enkelte part og samfunnet på, er å etterstrebe gode løsninger på

et lavest mulig nivå, slik at vi kan forhindre at videre rettergang blir nødvendig.

Vår oppsøkende virksomhet er ressurskrevende, både når det gjelder reisekostnader, tidsbruk

og annonsering av turene. Vi ser likevel at denne aktiviteten er helt essensiell. fordi den bidrar

til en tilgjengeliggjøring og i stor grad senker terskelen for å kontakte oss. Det er spesielt

viktig for de ressurssvake klientene at vi kommer dit de er.

Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis— og beredskapsdepartementet, gjennom

årlige bevilgninger. Andre bidragsytere som kommuner, fylkeskommuner, Det juridiske

fakultet og Norges arktiske studentsamskipnad ved UiT Norges arktiske universitet bidrar

også med helt nødvendig driftsstøtte.

Vi holder driftskostnader på et minimum, slik at støtten vi får i størst mulig utstrekning

kommer våre målgrupper til gode.

Den årlige driftsstøtten fra departementet er viktig for oss, men den er alene ikke nok for å

opprettholde drifta. Vi er helt avhengig av andre bidragsytere og støtte fra kommunene i

landsdelen har alltid vært av avgjørende betydning for oss.

For flere detaljerer om finansieringen se årsrapport side 46 flg.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 77 64 45 59

Jusshjelpa i Nord—Norgc Tcrminalgata 38

L'iT  Norges Arktiske Universitet 9019  TROMSØ

Breivika senter E-post: postmoltak  @jusshjclpuuiLno

9037  TROMSØ Org.nr.: 989 974 645 Internett: jusshjelpano
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Søknadsbeløp

Gjennom økonomisk støtte fra Fauske kommune kan vi fortsette med å ta ansvar for at de

svakeste i samfunnet får ivaretatt sinejuridiske rettigheter, Vi håper at Fauske kommune vil

anerkjenne den innsatsen Jusshjelpa i Nord-Norge gjør for landsdelens befolkning.

Jusshjelpa i Nord-Norge søker Fauske kommune om et tilskudd på kr  2  000,-.

Hvis dere innvilger vår søknad, kan støtten innbetales på  kontonr.  4714 10 01236 og merkes

«A vdeling 360390, prosjekt  A48009».

Dersom dere har ønske om ytterligere opplysninger eller kommentarer, kan daglig leder

kontaktes per telefon 77 62 07 70 eller via e-post clzivliGledel'CqVLlssh'el u.uii.no.

Vi takker for at dere vurderer vår søknad, og håper på et positivt svar.

Med vennlig hilsen

ä/Z/f  (uJ/fa L/ZT’ZéL/Z »

Eirin Wilhelmsen

dagli g leder

Jusshjelpa i Nord—Norge

Vedlegg

1) Årsrapport for Jusshjelpa i Nord—Norge 2017

2) Driftsrute for 2019

3) Tentativt budsjett for 2019

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 77 64 45 59
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L'iT Norges Arktiskc Universitet 9019  TROMSØ
Breivika senter E-post:  postmottak @jusshjclpauiLno

9037  TROMSØ Org.nr.:  989 974 645 Internett: jusshjelpuno
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Tentativt budsjett  for 2019, Jusshjelpa i  Nord-Norge  (ikke vedtatt)

INNTEKTER

Justisdepartementet

Det juridiske fakultet ved UiT -Norges arktiske universitet

Kommunner og fylker

Norges arktiske studentsamskipnad

Bergesenstiftelsen

lnntekter totalt

UTGIFTER

Lønnskostnader

Styrehonorar

Inventar

IT— og AV utstyr

Telefon, kjøp

Kontorrekvisita

Forsikringskostnader

Trykningsutgifter

Bøker generelt

Avis-abonnement

Kunngjøring, oppsøkende virksomhet

Kunngjøring, annet

Profileringsartikler

Tjenestereiser, oppsøkende virksomhet (utgifter, diett)

Tjenestereiser, annet (utgifter, diett)

Kurs og seminar for egne ansatte

Annen kontorkostnad (kaffe, porto, gaver til foredragsholdere etc.)

Advisor, drift av saksinntaksside, nettside m.m.

Velferdstilskudd

Bevertning ved interne møter

Andre personalkostnader

Gaver til eksterne

Utgifter totalt

Resultat

72 760 ODD GO

100 00000

810 00000

7215 000,00

100 000,00

-3 485 000,00

2 918 225,00

50 000,00

10 000,00

25 000,00

5 000,00

8 000,00

12 500,00

15 000,00

7 000,00

15 000,00

25 000,00

10 000,00

13 000,00

120 000,00

58 000,00

98 000,00

45 000,00

100 000,00

25 000,00

28 000,00

20 000,00

3 500,00

3  611  225,00

126 225,00
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Driftsrute for Jusshjelpa  i  Nord-Norge for driftsåret  2019

VÅREN 2019

Januar Februar Mars April Mai

5 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 3  uker drift 5 uker drift

Oppstart drift: Påskestengt i Siste driftsdag:

onsdag 02.01.19 uke 16 fredag 31.05.19

Oppstart nye:
mandag 07.01.19

Uke 1,2,3,4.5 Uke 6, 7, 8.9 Uke10,11, 12. Ukel4,15. 17 UkelS, 19,20,
13 21. 22

J usshjelpa i Nord-Norge legger opp til 21 uker ordinær drift Våren 2019.

SOMMERDRIFT  2019

Juni og juli August

18  uker drift Stengt i  uke 31 og 32

Sommergruppa: 03.06.19  —  26.07.19

1Uke 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 og 30

Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdn'ft i 8 uker sommeren 2019.

HØST 2019

August September Oktober November

3  uker drift 4  uker drift 5  uker drift 4 uker drift

Oppstart drift:
mandag 12.08.19 3 1

Oppstart nye: 1 i %
mandag 19.08.19 ‘ 1
Uke 33, 34, 35 Uke 36, 37, 38, Uke 40. 41.42. Uke 45, 46, 47.

39 43. 44 48

J usshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2019.

Totalt legger  Jusshjelpa til 47  ukers  drift i 2019.

1

Stengt: 27.07.19  —  11.08.19

Desember

2  uker drift

Siste driftsdag:

fredag 13.12.19

Uke 49 og 50
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