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MÅLSETTING, PRINSIPPER OG GENERELLE BESTEMMELSER 

 
Målsetting 
Målsettingen med Os kommunes delegeringsreglement er å legge forholdene til rette for et funksjonelt 

kommunalt folkestyre og for effektiv tjenesteyting, forvaltning og administrasjon. 
 

For å nå denne målsettingen er det viktig at ansvarsfordeling mellom kommunestyret og andre 

politiske organer eller administrasjonen ved kommunedirektøren er avklart slik at: 

 
• en effektiv beslutningsprosess sikres 

• servicen overfor publikum ivaretas 

• myndighet er tilpasset de oppgaver og utfordringer som Os kommune står overfor 

• beslutninger kan tas så nært publikum som mulig. 
 

Prinsipper 
Det skal være et tydelig skille mellom politikk og administrasjon. Alle prinsipielle saker skal behandles politisk. 
Kommunedirektøren i samråd med politisk ledelse avgjør om en sak er prinsipiell eller ikke. 

 
 

 
Delegering til faste utvalg/komiteer/styrer 

 
Faste utvalg 

Faste utvalg er de som er ment å skulle bestå fra år til år og arbeide med oppgaver av mer varig karakter. 

Faste utvalg i Os kommune er: 

• Kontrollutvalget, jfr. kommuneloven § 60 nr. 2 

• Formannskap jfr. kommuneloven § 8 

• Administrasjonsutvalget, jfr. kommuneloven § 25 

 
Utvalg 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål og for deler av 
den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar 
for en geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre 
medlemmer. J.fr. kommuneloven § 5-7. 

 
Utvalg som opprettes for å løse konkrete tidsavgrensede oppgaver, er å oppfatte som komiteer. Det er i 

begrenset grad anledning til å delegere myndighet til komiteer. Det kan delegeres myndighet til å avgjøre 

«enkeltsaker» som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag. Komitéer med saksordfører opprettes og 

nedlegges av kommunestyret eller det organ kommunestyret bemyndiger. Det skal gis mandat og 

funksjonsperiode. Jfr. kommuneloven § 5-7. 

 
Lovpålagte nemnder/råd/utvalg 

 
Eldreråd, råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, valg- og 

stemmestyre og fast utvalg for plansaker er lovpålagte kommunale nemnder som følger bestemmelser gitt i 

aktuelle særlover. Her hører også lovpålagte statlige nemnder som heimevernsnemd og takstnemd for 
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eiendomsskatt. 

 

 

 

Styrer 
 
For bedrifter, institusjoner o.l., eller for interkommunalt samarbeid kan kommunestyret opprette styrer. 

Vedtekter beskriver styrets kompetanse. I henhold til kommuneloven kan slikt styre treffe avgjørelser som 

angår virksomhetens drift og organisering 

 

 

Delegering til kommunedirektøren 
 
Delegert myndighet til kommunedirektøren skal forstås som «speilvendingsprinsippet», dvs. at når annet 

ikke er uttrykkelig sagt i lov eller i kommunestyrets vedtak, er avgjørelse delegert til kommunedirektøren 

dersom saken ikke er å anse som prinsipiell. Kommunedirektøren i samråd med politisk ledelse avgjør om 

en sak er prinsipiell eller ikke. 

 

 

 

Generelle bestemmelser 
 
I tillegg til dette reglementet skal det finnes reglementer for saksbehandling i nemndene, administrativt 

delegeringsreglement, økonomireglement, anvisningsreglement, innkjøpsreglement, personalhåndbok m.fl. 

 

 

Klage på vedtak 
 
Klagebehandling etter Forvaltningsloven. 

 
1. Administrativt enkeltvedtak hvor Fylkesmannen er klageinstans. 

Klagen forberedes av virksomhetsleder/nærmeste overordnet og sendes til Fylkesmannen som klageinstans.  

 

2. Administrativt enkeltvedtak hvor kommunestyret er klageinstans. 

Klagen forberedes av virksomhetsleder/nærmeste overordnet og legges frem for formannskapet som gis 

delegert myndighet som klageinstans. 

 

3. Politisk enkeltvedtak i formannskapet hvor Fylkesmannen er klageinstans. 

Klagen forberedes av formannskapet og sendes Fylkesmannen som klageinstans. 

 

4. Politisk enkeltvedtak i formannskapet hvor kommunestyret er klageinstans. 

Klagen forberedes av formannskapet og legges frem for kommunestyret som klageinstans. 

Formannskapets medlemmer deltar ikke i klagebehandlingen i kommunestyret. 

 

5. Politisk enkeltvedtak i kommunestyret. 

Klagen forberedes av kommunestyret og sendes Fylkesmannen som klageinstans.
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Lovlighetskontroll 

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller 

den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet, jfr. kommuneloven 

§ 59. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. 

 

 
Oppfølging/rapportering 
 
Det skal utarbeides hensiktsmessige opplegg for tilbakerapportering til delegerende organ. 

Gjennom tertial- og årsrapporter gir kommunedirektøren tilbakemelding til kommunestyret. 

Det legges opp faste rutiner for hvordan faste utvalg / komiteer / styrene/ styrerepresentanter skal gi 

tilbakemelding til kommunestyret. 

 
 

 
Politisk ledergruppe 
 

Politisk ledergruppe er et tverrpolitisk forum for politisk samhandling og kommunikasjon. Ordfører kan 

benytte politisk ledergruppe som rådgivende instans for bl.a. fastsetting av politisk dagsorden og 

møterutiner. 

Politisk ledergruppe velges ikke særskilt, men består til enhver tid av gruppelederne i partier i 

kommunestyret. Ordføreren er leder. 

 
 

 
KOMMUNESTYRET 
Kommunestyret er det øverste organ i Os kommune og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke 

annet følger av lov eller delegeringsvedtak. 

 
Ansvars- og arbeidsområde 

 

Kommunestyret har all myndighet som ikke er lagt til andre kommunale organer. I tillegg 

er kommunestyret tillagt øverste tilsynsansvar for den kommunale forvaltning og drift. 

 
 

SAKER SOM I FØLGE LOVVERKET SKAL AVGJØRES AV KOMMUNESTYRET SELV: 

 
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
Barnevernloven 

 
Departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Vedtatt: 17.07.1992 
Ikrafttredelse: 01.01.1993 
Sist endret: 01.07.2018 
 

§ 2-1 Kommunens oppgaver Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første, andre, fjerde, femte og syvende avsnitt kan delegeres. 
Tredje avsnitt gir en myndighet som ikke kan delegeres. 

 

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ. 
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Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov 
eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll. 

Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. Dette 
organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer. 

I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. 

Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder 

a. gi råd og veiledning, 

b. treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. tredje ledd, 

c. forberede saker for behandling i fylkesnemnda, 

d. iverksette og følge opp tiltak. 
De organer som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf. tredje og fjerde ledd, utgjør kommunens 
barneverntjeneste. 

Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Personalet er forpliktet til å 
delta i opplæring som blir bestemt, og som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Kongen kan 
gi forskrifter om opplæring. 
 

 

§ 2-4. Forsøksvirksomhet Delegeringsforbud 

Kommunestyret skal fastsette vedtekter. Myndigheten i tredje avsnitt kan ikke delegeres. 

 

Kongen kan samtykke til at det i kommuner iverksettes forsøk som har til formål å utvikle samarbeidsformer mellom 
barneverntjenesten og aktuelle samarbeidspartnere i statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. 

Kongen kan samtykke til at det i forhold til andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, fravikes 
fra lovbestemt taushetsplikt som er fastsatt i denne loven og i følgende lover: Lov 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m.m. § 6-1, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. kapittel 5, lov 10. februar 1967 
om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 13 til 13 f, lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 20, lov 24. juni 
2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-1 og lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa § 15-1. Det kan videre gis samtykke til at det på forsøksstedet opprettes et felles 
registreringskartotek. Kartoteket skal angi hvorvidt de enkelte forvaltningsorganer sitter inne med opplysninger om 
den enkelte klient eller pasient, og hvor opplysningene eventuelt finnes. 

Det skal utarbeides vedtekter for det enkelte forsøk. Vedtektene fastsettes av kommunestyret. Ved utarbeidelse av 
vedtektene får § 37 i forvaltningsloven tilsvarende anvendelse. 

Vedtektene skal godkjennes av Kongen. I forbindelse med godkjenningen kan Kongen gjøre mindre endringer i 
vedtektene. Kongen kan foreta mindre endringer i allerede godkjente vedtekter. 

Kongen kan gi nærmere regler om forsøk etter denne bestemmelse, herunder om antallet forsøksenheter totalt og 
innenfor det enkelte forsøksområde, prosedyre for utvelgelse av forsøksenheter og forsøksområder, og 
godkjenning og iverksetting av forsøk. 

Departementet skal føre overordnet tilsyn med forsøksvirksomheten. 
 
 

 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 
Brann- og eksplosjonsvernloven 

 
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet 
Vedtatt: 14.06.2002 
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Ikrafttredelse: 01.07.2002 
Sist endret: 01.10.2015 
 
 

§ 7 Tiltak ved store arrangementer Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Andre avsnitt gir avgjørelsesmyndighet som kan delegeres. 

Kommunestyrets rett til å vedta lokale forskrifter i tredje avsnitt kan ikke delegeres. 
Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før 
arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på 
et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. 

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for 
brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende 
arrangør. 

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten. 
 

 
§ 13 Særskilte brannobjekter Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første og andre avsnitt angir en plikt. Fjerde avsnitt gir myndighet til å fatte enkeltvedtak. 
Fjerde avsnitt, andre setning om fastsetting av lokal forskrift kan ikke delegeres. 

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor 
brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er 
tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder 
bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for 
gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. 

Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som nevnt 
i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp. 

Kommunen kan ved enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er 
omfattet av første ledd. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om tilsyn med andre byggverk m.m. enn de 
som er omfattet av første ledd. 

Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter 
 

 
§ 28 Gebyr m.m. Delegeringsforbud  
Andre avsnitt. 

 

Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med gjennomføringen av 
tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven. 

Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Om renteplikt ved for sen betaling av avgift eller gebyr ilagt i medhold av forskrift etter første og annet ledd gjelder 
lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende. 

Krav på avgift eller gebyr etter paragrafen her er tvangsgrunnlag for utlegg, og kan innkreves av skatteoppkreveren 
etter reglene for innkreving av skatt. 
 
 

 

Lov om domstolene (domstolloven) 
Domstolloven 
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Departement: Justis- og beredskapsdepartementet 
Vedtatt: 13.08.1915 
Ikrafttredelse: 01.07.1927 
Sist endret: 01.01.2020 
 
 

 
§ 57 Delegeringsforbud   
Delegeringsforbud jf. § 27 tredje avsnitt og § 59. 
 

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. 

For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven? §§ 7-4 til 7-8 med de avvik som følger av paragrafen her og av 
§ 27. 

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og forvaramedlemmene bestemmes etter deres 
stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter 
rekkefølgen. 

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene skal være både 
kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven? § 7-6 tredje ledd innen den enkelte liste er utelukket, skal 
kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme 
gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både 
kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest stemmer, 
skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres 
det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje. 

 

 
§ 59 Delegeringsforbud  
Det ligger et sannsynlig delegeringsforbud i første og andre avsnitt, samt fjerde avsnitt siste setning. 

Delegeringsforbudet henger sammen med forbudet i § 57. 

 

Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det opplyses at vedkommende 
mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig 
forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er 
igjen. Valget foretas som flertallsvalg. 

Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg 
etter reglene i første ledd. 

Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan fylkesmannen oppnevne stedfortredere 
for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. Er det ikke tid til å innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to 
forrettende forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene samtykker. 

Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge etter dem som er 
oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt medlem fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret 
selv velge ny formann uavhengig av første punktum. 

 
§ 66 Delegeringsforbud  
Delegeringsforbud jf. § 64 og § 65. 

 

Medlemmene til utvalgene av 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. 

Er en kommune delt mellom flere domssogn, velges medlemmer til utvalgene særskilt for hver del av kommunen 
blant dem som er bosatt i vedkommende del. Bestemmelsene i §§ 64 og 65, begges annet ledd, og § 76 får i slike 
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tilfeller tilsvarende anvendelse for så vidt angår de enkelte deler av kommunen. Sletting etter § 76 skal også 
foretas når noen som er innført i fortegnelsene, ikke er valgbar etter dette ledd første punktum.  

Skal deling gjennomføres i løpet av en valgperiode, skal det for den tiden som gjenstår av perioden, foretas 
særskilte valg som nevnt i annet ledd første punktum. Valget foregår da etter nærmere regler som fastsettes av 
Domstoladministrasjonen. Fra delingen opphører funksjonstiden for dem som tidligere var valgt fra kommunen. 

Skal deling gjennomføres i løpet av en valgperiode, skal det for den tiden som gjenstår av perioden, foretas 
særskilte valg som nevnt i annet ledd første punktum. Valget foregår da etter nærmere regler som fastsettes av 
Domstoladministrasjonen. Fra delingen opphører funksjonstiden for dem som tidligere var valgt fra kommunen. 

 
 

§ 66a Delegeringsforbud  

 
Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for medlemmer til utvalgene av 
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. 

Kommunen gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra domstollederen er mottatt. Valget 
gjelder fra det tidspunkt domstollederen bestemmer. 

 
 

§ 68 Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. 
Andre avsnitt gir delegeringsforbud. 

Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, 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. 

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. 

Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene. 
 
 
 

Lov om eigedomsskatt til kommunane [eigedomsskattelova] 
Eigedomsskattelova 

 
Departement: Finansdepartementet 
Vedtatt: 06.06.1975 
Ikrafttredelse: 06.06.1975 
Sist endret: 01.01.2020 
 

§ 2 Delegeringsforbud 

 
Kommunestyret avgjer om det skal skrivast ut eigedomsskatt i kommunen. 

 
§ 3 Delegeringsforbud 

 

Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten 

a. faste eigedomar, i heile kommunen, eller 
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b. faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i 
gang, eller 

c. berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, eller 

d. berre på næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for 
petroleum, eller 

e. eigedom både under bokstav b og c, eller 

f. eigedom både under bokstav b og d, eller 

g. faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og 
anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. 

Til kommunen vert rekna sjøområde ut til grunnlinjene. 
 
 
 
 

§ 7 Delegeringsforbud 
 
Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida 
bygningen vart ferdig. Formannskapet eller utval som er nemnt i kommuneloven § 5-7, kan få fullmakt til å 
avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 

e. Fritidsbustader. 

 
§ 8 A-3 Verdsetjing Delegeringsadgang Delegeringsforbud 
Andre, tredje og sjette avsnitt kan ikke delegeres. 
Fjerde avsnitt gir kommunen avgjørelsesmyndighet. 

 

(1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst. 

(2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan 
kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter 
at siste allmenne taksering skulle ha skjedd. Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret 
utnemner dei personane som skal stå for takseringa. 

(3) Formannskapet eller skattytar kan krevje overtakst. 

(4) Kommunestyret kan i staden for løysinga i andre ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd som skal setje taksten på 
grunnlag av forslag frå tilsette synfaringsmenn. 

(5) Omtaksering av ein eigedom skal skje dersom det i tida mellom dei allmenne takseringane, ligg føre ein av dei 
følgjande grunnane: 

a. eigedomen er delt, 

b. bygningar på eigedomen er rive eller øydelagt av brann eller liknande, eller 

c. det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringar på eigedomen. 

 
(6) Dersom verdet til ein eigedom er vesentleg forandra i høve til andre eigedomar, kan formannskapet så vel som 
skattytar krevje særskild taksering i tida mellom dei allmenne takseringane. Skattytar som krev omtaksering etter 
dette og førre ledd, må sjølv dekkje kostnadene med takseringa. Krav om omtaksering må være stilt innan 1. 
november i året før skatteåret. 

 
§ 8 A-4 Kontorjustering Delegeringsforbud 
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(1) I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet (taksten) som 
eigedomen blei sett til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av eigedomsskatt. Kommunestyret kan 
dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande tillegg for dei eigedomane som er verdsett særskild før 
eit tidspunkt som kommunestyret fastset. 

(2) Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det opphavlege 
skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa, likevel slik at skatteåret 1983 vert 
rekna som første året for slikt tillegg. Fristreglane i § 8 A-3 andre ledd gjeld ikkje for kontorjustering. 

 
 

§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag Delegeringsforbud 
Bestemmelsen sier at kommunestyret skal avgjøre hvilken takst eiendomsskatten skal bygge på. Vi antar at bestemmelsen gir et 

delegeringsforbud selv om formuleringen "kommunestyret selv" ikke er brukt. 

 

(1) Kommunestyret avgjer om eigedomsskatten for bustader skal byggje på verdet (taksten) som vert sett på 
eigedomen ved fastsetjinga av formues- og inntektsskatt året før skatteåret. Skattegrunnlaget for slike bustader 
skal reknast ut etter reglane i denne paragraf. 

(2) Skattegrunnlaget for bustader vert sett til verdet (taksten) etter skatteloven § 4-10 andre ledd multiplisert med 
0,7. Prosentdelen som nemnd i skatteloven § 4-10 andre ledd tredje punktum, skal likevel vere 100 for 
primærbustad og sekundærbustad. 

(3) Er verdet (taksten) for bustader sett ned ved fastsetjinga etter skatteloven § 4-10 første ledd andre eller fjerde 
punktum, utgjer skattegrunnlaget det justerte verdet multiplisert med 2,33 for primærbustad og 0,7 for 
sekundærbustad. 

(4) Skattegrunnlaget som nemnd i andre og tredje ledd skal setjast ned med reduksjonsfaktoren som er nytta ved 
taksering etter § 8 A-3, jf. § 8 A-2. 

(5) Nærare reglar om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen vert fastsett av departementet i forskrift. 

 

§ 10 Delegeringsforbud 
 
Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av 
eigedomsskatt for det komande skatteåret. 

 

 
§ 11 Delegeringsforbud 
 
Eigedomsskatten skal vera minst kr 1 og ikkje meir enn kr 7 for kvar kr 1 000 av takstverdet.? For bustader og 
fritidsbustader kan eigedomsskatten likevel ikkje vera meir enn kr 5 for kvar kr 1 000 av takstverdet. 

Kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag? i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar 
som ikkje vert nytta i næringsverksemd. 

§ 12 Delegeringsforbud 
Kommunestyret kan fastsetja ulike skattøyre for: 

a. Bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. 

b. Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar. 

c. Bygningar og grunn. 

d. Avgrensa område som nemnde i § 3. 

 

 
§ 20 Delegeringsforbud 

 
Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen tar klagen til følgje. 
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Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna 
kommunal nemnd. 

 
§ 25 Delegeringsforbud  

 
Eigedomsskatten skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset. 

Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing. 

Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn 
klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane. 
 
 

 
 
 

Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) 
Fjellova 

 
Departement: Landbruks- og matdepartementet 
Vedtatt: 06.06.1975 
Ikrafttredelse: 06.06.1975 
Sist endret: 01.01.2016 
 

§ 3 Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir kommunen en plikt. 
Sjette avsnitt har et delegeringsforbud. 

 

I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. 

Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt ikkje anna er 
fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar 
næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene. 

Fjellstyret skal ha fem medlemer med personlege varamedlemer. Dei vert valde av kommunestyret, eitt medlem 
som leiar og eitt som nestleiar. 

Fleirtalet av medlemene med varamedlemer skal veljast blant personar som siste året har vore og framleis er fast 
busette i området der allmenningen ligg - og som Kongen fastset grensene for - eller i bygd eller grend der 
innbuarane frå gamal tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen. 

Funksjonstida er fire år og følgjer kommunevalperioden. 

Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte i fjellstyret og at minst to 
medlemer med varamedlemer vert valde blant dei som har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. 
Kongen kan, for område som er eller vert lagt under lova, fastsetje at reindriftsnæringa skal vere representert i 
fjellstyret og at den eine eller begge av dei to som skal ha allmenningsrett som jordbrukarar i staden skal vere 
reineigarar. Elles gjeld reglane i kommunelova om kven som kan veljast som medlem av kommunale nemnder 
tilsvarande ved val av fjellstyre. 

 
§ 4 Delegeringsforbud 

 
Er det fleire statsallmenningar innan ein kommune, fastset Kongen - etter at kommunestyret har gjeve fråsegn i 
saka - om det skal veljast eitt eller fleire fjellstyre. Elles gjeld § 3 tilsvarande også når det skal veljast eitt fjellstyre 
for fleire allmenningar. 

 
§ 5 Delegeringsforbud 
Delegeringsforbud i første og andre avsnitt. 
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Ligg ein statsallmenning i fleire kommunar, slik at det for same allmenningen skal veljast to eller fleire fjellstyre etter 
§ 3, kan Kongen ta avgjerd om at det skal vere eit felles fjellstyre for allmenningen, anten i staden for eller i tillegg til 
særskilde fjellstyre som nemnt i § 3. Medlemene med personlege varamedlemer vert valde av kommunestyra i dei 
kommunane det gjeld. 

Før Kongen tek avgjerd etter første stykket, skal fjellstyra og kommunestyra i dei kommunane det gjeld gjevast 
høve til å uttale seg. I avgjerda skal det fastsetjast kor mange medlemer frå kvar kommune det skal vere i 
fellesstyret, og korleis det skal ordnast med val av leiar og nestleiar. 

Fjellstyre etter paragrafen her kan ha fem eller sju medlemer. Vert det valt meir enn fem, skal minst fire av 
medlemene og varamedlemene ha rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. 

Kongen kan i visse høve gjere unntak når det gjeld talet på medlemer i fellesstyret etter tredje stykket i paragrafen 
her. Elles gjeld § 3 tilsvarande. 

 
§ 7 Delegeringsforbud 

 
Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla vert fastsett av kommunestyret etter 
framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr. § 11. Er det ikkje tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert 
godtgjersla utgreia av kommunekassa. 
 
 
 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
Folkehelseloven 

 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedtatt: 24.06.2011 
Ikrafttredelse: 01.01.2012 
Sist endret: 01.07.2019 

 
 

§ 18 Straff Delegeringsforbud  
Andre avsnitt om begjæring av offentlig påtale kan ikke delegeres. 

 
Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer pålegg 
eller forskrifter gitt i medhold av dette kapittel. 

Har overtredelsen ikke medført helseskade eller kun ubetydelig fare for helseskade, skjer offentlig påtale kun etter 
begjæring fra kommunestyret selv. 
 

 
Lov om forpakting [forpaktingslova] 
Forpaktingslova 

 
Departement: Landbruks- og matdepartementet 
Vedtatt: 26.06.1965 
Ikrafttredelse: 25.06.1965 
Sist endret: 01.09.2017 

 
 

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Andre avsnitt kan ikke delegeres. 
Fjerde avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. 

Det skal haldast skjønn til opplysning om kva tilstand eigedomen er i både når forpaktinga blir tiltrådt og når ho blir 
fratrådt. 

Har partane ikkje avtala noko anna, blir skjønnet halde av eit utval på tre medlemer som blir valt av kommunestyret. 
Skjønn som blir halde av dette utvalet, kan klagast til fylkesmannen. 
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Tiltredingsskjønnet bør ikke haldast tidlegare enn seks månader før, eller seinare enn tre månader etter tiltredinga, 
og fråtredingsskjønnet ikkje tidlegare enn seks månader før, eller seinare enn tre månader etter fråtredinga. 
Skjønnsmedlemene bør så langt råd er vere dei same ved dei to skjønna. 

Kommunen kan samtykke i at skjønn ikkje blir halde når det finst fullnøgjande opplysningar om den tilstand 
eigedomen er i. Det same gjeld når eigedomen er av lite verd eller kommunen av andre grunner finn at skjønn ikkje 
er nødvendig. 

Blir det ikkje halde skjønn over eigedomen, gjeld føresegnene ovanfor tilsvarande for takst som nemnt i § 12, tredje 
leden. 
 

 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) 
Helse- og omsorgstjenesteloven 

 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedtatt: 24.06.2011 
Ikrafttredelse: 01.01.2012 
Sist endret: 01.01.2020 

 
 

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale Delegeringsforbud  
Første avsnitt om at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale kan ikke delegeres. 

 

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. 

Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og 
omsorgstjenester. 

Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelsen av avtalen. Pasient- og 
brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse av avtalene. 

 

 
§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Bestemmelsen gir kommunen en plikt. 
 

Delegeringsforbudet her henger sammen med forbudet i § 6-1: Det er kun kommunestyret som kan inngå samarbeidsavtalen, og det er kun 
kommunestyret, som avtalepart, som kan si den opp. Oppgaven med å forhandle avtaleutkast kan imidlertid delegeres, hvilket betyr at 

forberedelser til oppsigelse / endringer også kan delegeres. 

Avtalepartene skal årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser. 

Avtalen kan sies opp med ett års frist. Når en av partene sier opp avtalen, skal det regionale helseforetaket varsle 
Helsedirektoratet. 
 
 
 
 

 

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 
Inndelingslova 

 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Vedtatt: 15.06.2001 
Ikrafttredelse: 01.01.2002 
Sist endret: 01.01.2020 
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§ 4 Vedtak om samanslåing Delegeringsforbud 
 
Stortinget gjer vedtak om samanslåing av fylke. Kongen gjer vedtak om samanslåing av kommunar når dei 
kommunane saka gjeld har slutta seg til forslaget om samanslåing. Dersom nokon av kommunane har uttalt seg 
mot samanslåing, skal saka leggjast fram for Stortinget til avgjerd. 

 
 

 
§ 5 Vedtak om deling Delegeringsforbud 

 
Stortinget gjer vedtak om deling av eit fylke. Kongen gjer vedtak om deling av ein kommune når kommunen eller 
kommunane saka gjeld, har slutta seg til forslaget. Dersom éin kommune har uttalt seg mot deling, skal saka 
leggjast fram for Stortinget for avgjerd. 

 
§ 8 Initiativrett Delegeringsforbud 
Forbud mot delegering i første avsnitt 

 

Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grensejustering eller grensefastsetjing kan fremjast av 
innbyggjarar og grunneigarar i dei kommunane søknaden gjeld, av næringsdrivande som har sin registrerte 
forretningsstad der og av kommunestyret eller fylkestinget i dei kommunane eller fylkeskommunane søknaden 
gjeld. 

Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om samanslåing eller deling kan berre fremjast av kommunestyret 
eller fylkestinget sjølv i dei kommunane eller fylkeskommunane endringsforslaget gjeld. 

Departementet kan på eige initiativ utgreie spørsmål om grenseendring eller grensefastsetjing. 

Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grenseendring eller grensefastsetjing skal vere skriftleg og 
grunngitt, og må innehalde forslag til nye grenser. Søknaden skal sendast Fylkesmannen i det området saka gjeld. 
Fylkesmannen skal så snart som råd orientere kommunane eller fylkeskommunane om søknaden. 
 

 
§ 9 Saksutgreiing DelegeringsadgangDelegeringsforbud 
Tredje avsnitt gir kommunen en plikt. 
Fjerde avsnitt har forbud mot delegering. 

Departementet avgjer om det skal setjast i gang utgreiing på grunnlag av initiativ etter § 8 og tar i tilfelle stilling til 
kva som er nødvendig omfang av denne. Avgjerd etter første punktum er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningsloven 
§ 2 første ledd bokstav b. Avgjerd om ikkje å setje i gang utgreiing bør likevel bli grunngitt i samsvar med reglane i 
forvaltningsloven § 25 og kan påklagast i samsvar med reglane i forvaltningsloven kapittel VI. 

Departementet kan avvise søknad frå søkjarar som ikkje har initiativrett. Avvisinga skal vere skriftleg og grunngitt. 

Kommunale, fylkeskommunale og statlege forvaltningsorgan skal gi nødvendige opplysningar og i rimeleg 
utstrekning medverke ved saksførebuinga, etter oppmoding frå den som gjer utgreiinga. 

Før det blir gjort vedtak om grenseendring eller grensefastsetjing, skal dei kommunane eller fylkeskommunane 
saka gjeld, få uttale seg. I saker om samanslåing eller deling må kommunestyret eller fylkestinget sjølv uttale seg. 

 

§ 10 Innbyggjarhøyring Delegeringsforbud 
Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved 
folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte. 
 
 

 
§ 12 Skatteplikt o.a. Delegeringsforbud 
Andre avsnitt har forbud mot delegering. 

 



17 
 

Når det med verknad frå byrjinga av eit kalenderår er gjennomført samanslåing av to eller fleire kommunar eller 
deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, blir alle skattepliktige i eit distrikt som tidlegare har danna ein 
sjølvstendig kommune, ved den første skattefastsetjinga etter samanslåinga eller deling som nemnt i § 3 andre ledd 
bokstav b, skattlagt for kommuneskatt etter dei skattesatsane som i dette distriktet blei lagde til grunn ved 
fastsetjinga av forskot på skatt for vedkomande inntektsår. Dette gjeld likevel ikkje dersom kommunestyret i 
vedkomande distrikt før samanslåinga eller deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, har gjort vedtak om at det 
ved skattefastsetjinga skal nyttast andre skattesatsar, og slikt vedtak er godkjent av Fylkesmannen. 

Før samanslåing eller deling som nemnt i første ledd blir sett i verk, skal kommunestyret i den nye kommunen eller 
kommunane gjere vedtak om kva skattesatsar som skal nyttast ved berekning av forskot på skatt for det komande 
inntektsåret for alle forskotspliktige skatteytarar i den nye kommunen. Vedtaket må gjerast innan den fristen som er 
fastsett av Fylkesmannen. Dersom fristen ikkje blir halden, skal Fylkesmannen avgjere kva for satsar som skal 
brukast. 

Når eit område blir overført frå ein kommune til ein annan med verknad frå byrjinga av eit kalenderår, blir alle 
skattepliktige i dette området skattlagt for kommuneskatt i den kommunen som avstår området, ved 

skattefastsetjinga som gjeld inntektsåret før overføringa. 

 
 

§ 26 Fellesnemnd Delegeringsadgang Delegeringsforbud 
Første avsnitt fjerde setning og andre avsnitt har forbud mot delegering,  jf. kommuneloven § 25. 

Det er også delegeringsforbud i fjerde avsnitt første setning og femte avsnitt første og andre setning. 
Resten av bestemmelsen har delegeringsadgang. 

Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b skal det 
opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga. Nemnda bør 
spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tre 
medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt av og blant medlemmene i 
kommunestyret eller fylkestinget. Også medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet kan veljast. Reglane i 
kommuneloven om val og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande. Reglane i kommunelova om val 
og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande. 

Kommunane eller fylkeskommunane kan også opprette eit felles partssamansett utval etter kommuneloven § 5-11 
for behandling av saker som gjeld forholdet mellom den nye eininga som arbeidsgivar og dei tilsette. 

Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første 
driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er sett i verk. Nemnda skal i sin 
verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller 
fylkeskommunane saka gjeld. 

Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda blir fastsette i reglement som må vedtakast i alle kommunestyra 
eller fylkestinga. Kvar av kommunane eller fylkeskommunane kan be departementet om å ta avgjerd i slike 
spørsmål dersom det ikkje er mogleg å kome til semje. 

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av kommunedirektør 
og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å 
vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande 
gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala. 

Fellesnemnda kan gi eit arbeidsutval myndigheit til å gjere vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikkje er av 
prinsipiell art. 

Reglane i kommuneloven om møte- og talerett for ordførar, leiar av kommuneråd eller fylkesråd, kommunedirektør 
og tilsette gjeld tilsvarande for nemnda. Reglane i kommuneloven kapittel 27 om lovlegkontroll gjeld tilsvarande for 
avgjerder fellesnemnda tek. 

Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret eller fylkestinget er konstituert etter reglane 
i § 27. 
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Lov om interkommunale selskaper 
Interkommunale selskaper 

 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Vedtatt: 29.01.1999 
Ikrafttredelse: 01.01.2000 
Sist endret: 01.01.2014 
 

§ 4 Selskapsavtale Delegeringsforbud 
Første avsnitt andre setning. 

 
For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal 
kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt selskap, vedtas 
selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige medlemmer av 
representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det deltakende selskap. 

Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. Andre 
endringer vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer med 
mindre det er avtalt at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første punktum. 

Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 
 
1. selskapets foretaksnavn; 

2. angivelse av deltakerne; 

3. selskapets formål; 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 

5. antall styremedlemmer; 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet 

dersom denne avviker fra eierandelen; 

8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker 

oppnevner; 

9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. 
 
 

 
§ 6 Representantskapet og dets sammensetning Delegeringsforbud 
Det er delegeringsforbud i første avsnitt andre setning og andre avsnitt. 

 

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én representant. 
Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Er et interkommunalt selskap 
deltaker, oppnevner selskapets representantskap dets representanter. Det skal oppnevnes minst like mange 
varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet 
selv sin leder og nestleder. 

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller 
flertallsvalg. 

Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet. 

Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen. Den enkelte 
deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende 
del av valgperioden. 
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§ 32 Oppløsning Delegeringsforbud 
Det er delegeringsforbud i første avsnitt andre setning. 

 

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv 
vedtak i saken. Er et interkommunalt selskap deltaker, treffes vedtaket av dets representantskap. 

Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold 
av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter § 30 ikke ville være rimelig. 

Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av uttreden eller utelukkelse. 

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om 
gjennomføringen av avviklingen. 

 

 
 
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
Kommuneloven 

 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Vedtatt: 22.06.2018 
Ikrafttredelse: 01.10.2019 
Sist endret: 01.01.2020 

 

§ 5-5 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning Delegeringsforbud 

Det ligger et delegeringsforbud i andre, tredje og fjerde avsnitt. 

 

Kommunestyrets og fylkestingets medlemmer velges etter regler som er fastsatt i lov. 
 

Kommunestyret fastsetter selv medlemstallet sitt. Medlemstallet skal være et oddetall, og det skal oppfylle følgende 
krav til minste antall medlemmer: 

 

• Kommunestyret skal ha minst 11 medlemmer i kommuner som ikke har over 5 000 innbyggere. 

• Kommunestyret skal ha minst 19 medlemmer i kommuner med over 5 000, men ikke over 10 000 
innbyggere. 

• Kommunestyret skal ha minst 27 medlemmer i kommuner med over 10 000, men ikke over 50 000 
innbyggere. 

• Kommunestyret skal ha minst 35 medlemmer i kommuner med over 50 000 innbyggere, men ikke over 100 
000 innbyggere. 

• Kommunestyret skal ha minst 43 medlemmer i kommuner med over 100 000 innbyggere. 
 

Hvis kommunestyret eller fylkestinget vil endre medlemstallet, må de selv vedta dette innen utgangen av desember 
i nest siste år av valgperioden. Endringen gjelder fra neste valgperiode. 

 
Det er innbyggertallet i kommunen eller fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget som avgjør hva som er 
det minste lovlige medlemstallet. Viser det seg at medlemstallet på dette tidspunktet er for lite i forhold til antall 
innbyggere, uten at det er truffet noe vedtak om å utvide medlemstallet, økes medlemstallet til lovens minstetall ved 
neste valg. 
 

 

§ 5-6 Formannskap og fylkesutvalg Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

Andre avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet. 
Tredje avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet. 
Fjerde avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet forutsatt at ikke kommunestyret SELV har bestemt noe annet.  

Femte avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet. 
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Kommunestyret og fylkestinget velger selv formannskap og fylkesutvalg med minimum fem medlemmer. 
Kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ikke ha formannskap eller 
fylkesutvalg. 

Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og fylkesutvalget velges for fire år av og blant medlemmene av 
kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som 
avtalevalg. 

Formannskapet og fylkesutvalget kan opprette et arbeidsutvalg som består av medlemmer fra formannskapet eller 
fylkesutvalget. 

Formannskapet og fylkesutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 

Formannskapet og fylkesutvalget innstiller til kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i økonomisaker som nevnt i 
§ 14-3 tredje ledd og til skattevedtak. Formannskapet og fylkesutvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker 
hvis ikke noe annet følger av lov. 
 
 

§ 5-7 Utvalg  Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret.  
Andre avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

Tredje avsnitt gir avgjørelsesmyndighet og delegeringsadgang. 
Fjerde avsnitt gir avgjørelsesmyndighet og delegeringsadgang. 
Femte avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål og for deler av 
den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar 
for en geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre 
medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 
utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få 
tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov. 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Dette kravet 
gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. 

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, 
hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen 
av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende myndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. 
 
 

§ 5-9 Kommunestyre- og fylkestingskomiteer  Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

Andre avsnitt første setning gir delegeringsforbud for kommunestyret. Andre setning gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet. 
Sjette avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet forutsatt at ikke kommunestyret SELV har bestemt noe annet.  
Siste avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer som 
saksforberedende organer for kommunestyret og fylkestinget. Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer. 
Komiteene kan ikke gis vedtaksmyndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i 
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer og velger leder og nestleder til komiteene. Ordføreren kan fritas fra 
valg til komiteene hvis kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det. Varamedlemmer til komiteene velges blant 
kommunestyrets og fylkestingets varamedlemmer. 

Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling som inneholder forslag til medlemmer og varamedlemmer til 
komiteene. Innstillingen skal inneholde like mange navn som antall medlemmer i hver komite, og den skal angi 
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gruppen hvert medlem representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer. Antallet 
varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Innstillingen vedtas med alminnelig flertall. 

Komiteene skal settes sammen forholdsmessig etter kjønnsfordelingen i kommunestyret eller fylkestinget. 
Varamedlemmer til komiteene velges på samme måte. 

Hvis et medlem trer ut av kommunestyret eller fylkestinget, skal det nye medlemmet i kommunestyret eller 
fylkestinget overta komitevervet til det forrige medlemmet. 

Komiteen kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer fra komiteen hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv 
har bestemt noe annet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunestyrekomiteer og 
fylkestingskomiteer. 
 
 

§ 5-10 Styre for institusjon   Delegeringsforbud  
Hele bestemmelsen, første til fjerde avsnitt, gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette egne styrer for kommunale eller fylkeskommunale institusjoner. 
Slike styrer skal ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget gir selv bestemmelser om styrets sammensetning. Det kan fastsettes at styret helt 
eller delvis skal oppnevnes av kommunedirektøren, eller at styret helt eller delvis skal velges av de ansatte eller 
brukerne ved institusjonen det gjelder. Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller velges etter andre punktum, 
velges av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi styret for kommunale eller fylkeskommunale institusjoner myndighet til å 
treffe vedtak som gjelder virksomhetens drift og organisering. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge slike styrer. 
 
§ 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)   Delegeringsadgang   Delegeringsforbud   
Første avsnitt gir delegeringsadgang av en plikt kommunen har. 
Andre avsnitt siste setning gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg 
(administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen eller 
fylkeskommunen som arbeidsgiver. Hvis minst 3/4 av de ansatte ønsker det, kan slike utvalg erstattes med andre 
ordninger. 

Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen eller fylkeskommunen og for de ansatte. 
De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av 
representanter for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller 
fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse. 

For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og 7-3, bortsett fra bostedskravet. 

For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7. 
 

 
§ 5-12 Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan 
for ungdom Delegeringsforbud 
Første avsnitt gir et delegeringsforbud for kommunestyret. 

 

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. 
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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. 

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. 
 
 

 

§ 6-2 Valg av ordfører og varaordfører Delegeringsforbud 
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant formannskapets eller 
fylkesutvalgets medlemmer. 

 
Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og varaordføreren velges for 
hele valgperioden. 

 
I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ordfører og varaordfører 
velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny varaordfører 
skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny ordfører  
 
 

 

§ 7-7 Avtalevalg  Delegeringsforbud   
Første avsnitt gir delegeringsforbud til kommunestyret. 

 
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som 
avtalevalg etter denne paragrafenValget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til 
medlemmer og varamedlemmer. Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges 
medlemmer, og det skal angis hvilket parti eller hvilken gruppe medlemmene representerer. Innstillingen 
kan også inneholde navn på varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. Antall varamedlemmer kan 
være inntil to flere enn de faste medlemmene fra partiet eller gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av 
kommunestyret eller fylkestinget. 

Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet med minst 
40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn være representert i organet. 
Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, 
skal det nødvendige antallet kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. 
Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller 
fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt 
det er mulig. 

Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges. 
 
 

 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  Delegeringsadgang Delegeringsforbud 
Andre avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret angående valg av settemedlem i andre organer enn kommunestyret. 

Sjette avsnitt gir kommunestyret delegeringsforbud angående valg av medlemmer til organer med for lavt antall medlemmer. 
Avgjørelsesmyndighet til å velge varamedlemmer til andre organer kan delegeres til formannskapet. 

 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det 
er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 
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Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, 
kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av 
et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 
varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 
medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i 
den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. 
Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette 
vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis 
det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 
annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret 
eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene 
skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg 
at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt 
varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 
myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal 
velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som 
velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd 
rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette 
ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer 

 
 
 

§ 7-11 Suspensjon o.l.   Delegeringsforbud 
Første, andre og fjerde avsnitt gir kommunestyret avgjørelsesmyndighet som ikke kan delegeres. 

 

Hvis det blir tatt ut siktelse eller tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som er nevnt i straffeloven §§ 
151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208 til 210, 353, kapittel 27 eller 30, og forholdet er knyttet til utøvelse 
av tjeneste eller et verv for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv 
vedta å suspendere den folkevalgte fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. Hvis det dreier seg om 
forhold som er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, gjelder ikke vilkåret om at forholdet skal være knyttet til 
utøvelse av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen. 

Hvis det blir tatt ut tiltale mot ordføreren for et forhold som kan straffes med fengsel i mer enn tre år, kan 
kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere ordføreren fra vervet inntil saken er rettskraftig 
avgjort. Vedtaket skal treffes med minst 2/3 av de avgitte stemmene. 

En folkevalgt som er suspendert, har krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, krav på 
arbeidsgodtgjøring eller godtgjøring ved frikjøp etter reglene i §§ 8-3, 8-4 og 8-5 i inntil ett år. Dette gjelder 
likevel bare hvis den folkevalgte har et verv som utgjør minimum en 20 prosent stilling. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren ved sin oppførsel 
viser at han eller hun er uskikket til å ivareta vervet. Vedtaket skal treffes med minst 90 prosent av de avgitte 
stemmene. 

Et vedtak om å suspendere en folkevalgt eller om å frata en folkevalgt ordførervervet, er et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven § 2. 
 
 

§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap Delegeringsforbud  
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Første, andre og tredje avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

 

Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for 
reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om slik godtgjøring. 

Den som blir påført utgifter som følge av et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på å få dekket 
utgiftene opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om dekning av slike 
utgifter. 

Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på erstatning 
opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om slik erstatning. Det skal 
fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap. 
 
 
 

§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring  Delegeringsforbud   
Bestemmelsen gir kommunestyret forbud mot delegering. 

 

Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Kommunestyret 
eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring. 

 
§ 8-5 Godtgjøring ved frikjøp Delegeringsforbud  
Bestemmelsen gir kommunestyret forbud mot delegering. 

 
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal motta én fast godtgjøring i 
stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 tredje ledd og arbeidsgodtgjøring etter § 8-4. 

 
§ 8-6 Ettergodtgjøring Delegeringsforbud 
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

 

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet. 
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover 
alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt 
som den folkevalgte frivillig avstår fra. 

Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt etter andre ledd. 
 

 

§ 8-7 Pensjonsordning Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i 
kommunen eller fylkeskommunen. 

Kongen kan gi forskrift om slike pensjonsordninger. 
 
 
 
§ 9-1 Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir kommunestyret en plikt som ikke kan delegeres. 
 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale 
foretak og skal velge styre og fastsette vedtekter for foretaket. 

Kommunale og fylkeskommunale foretak er en del av kommunen eller fylkeskommunen. 

Kommunale og fylkeskommunale foretak skal registreres i foretaksregisteret. 

Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for foretak 
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§ 9-3 Vedtekter Delegeringsforbud  
Andre avsnitt gir avgjørelsesmyndighet som ikke kan delegeres vedrørende. endring i vedtekter for kommunale foretak.  

 

Foretaket skal ha vedtekter som minst skal angi 

a. foretakets navn 

b. foretakets formål 

c. navnet på den kommunen der foretaket skal ha sitt forretningskontor 

d. antallet styremedlemmer 

e. annet som etter lov skal fastsettes i vedtekter. 
Endringer i vedtektene vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
 
 
§ 9-5 Styrets sammensetning Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir kommunestyret delegeringsforbud med unntak 

 

Styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret eller fylkestinget 
velger selv leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret. Dette gjelder ikke styremedlemmer som de ansatte skal 
velge etter § 9-6. 

Daglig leder for foretaket kan ikke være medlem i styret. 
 

§ 9-7 Valgperiode for styremedlemmene Delegeringsforbud  
Tredje avsnitt gir avgjørelsesmyndighet for kommunestyret som det ikke er lov til å delegere. 

 
Valgperioden for styremedlemmer er to år hvis ikke noe annet er bestemt i foretakets vedtekter. Valgperioden kan 
ikke være mer enn fire år. 

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre ut av styret før valgperioden er over. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut styremedlemmer som de selv har 
valgt. 
 

 
§ 11-7 Fjernmøter Delegeringsforbud   
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen 
skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. 

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel 
kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for 
fjernmøter. 

Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. 

Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i andre ledd om at 
møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd. 

 
 

§ 11-8 Hastesaker Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. Det er kun adgang til å delegere til angitte organer. 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller 
fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært 
avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det 
organet som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, 
skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 
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Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er 
påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller 
saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig. 

Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn etter 
ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et 
ordinært møte. 

Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes 
samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til 
det framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. 

 
 

 
§ 11-12 Reglement for saksbehandling Delegeringsforbud   
Bestemmelsen gir delegeringsforbud for kommunestyret 

 

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte 
organer. 
 
 

§ 12-1 Innbyggerforslag Delegeringsforbud   
Første avsnitt andre og tredje setning gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

Andre avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 
Tredje avsnitt siste setning gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

 

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller 
fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to 
prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. 
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet. 
Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter 
plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres 
som følge av forslaget. 

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag. Det kan 
heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller 
fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan 
fremmes. 

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i kommunestyret eller 
fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov gir klagerett. 
 
 

§ 12-2 Folkeavstemninger Delegeringsforbud   
Bestemmelsen gir delegeringsforbud for kommunestyret 

 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemninger om forslag 
som gjelder henholdsvis kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 
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§ 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver  DelegeringsadgangDelegeringsforbud 
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 
Andre avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet tillagt kommunedirektøren. 
Tredje avsnitt gir delegeringsadgang av plikt tillagt kommunedirektøren. 

Fjerde avsnitt gir delegeringsadgang av plikt tillagt kommunedirektøren. 
Femte avsnitt gir delegeringsadgang av rettighet tillagt kommunedirektøren. 
Sjette avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet under visse begrensninger. 

Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens og 
fylkeskommunens administrasjon. 

Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, med de 
unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller 
fylkestinget gir. 

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. 
Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet 
opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral 
betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på 
dette på en egnet måte. 

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, 
med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på 
sine vegne. 

Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, 
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. 

 

 
 

 
 
 

§ 13-4 Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer  Delegeringsforbud  
Fjerde avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret 

 

Representanter for de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen har møte- og talerett i folkevalgte organer 
når de behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen og fylkeskommunen som 
arbeidsgiver. Hvis de ansatte er representert i styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter 
kapittel 9, gjelder ikke bestemmelsen her. 

Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers 
forberedelser av forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

Representanter for de ansatte har ikke møterett i kontrollutvalg eller i organer som behandler klagesaker 
etter forvaltningsloven § 28 andre ledd. Representanter for de ansatte i revisjonen har likevel møte- og 
talerett i kontrollutvalget når utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller 
fylkeskommunen som arbeidsgiver, og de ansatte i revisjonen. 

Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter selv nærmere retningslinjer for de ansattes møterett. 
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§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Andre avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 
Tredje avsnitt gir delegeringsadgang av plikt tillagt kommunedirektøren. 

Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen i å ta en vesentlig 
finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. 
Finansreglementet skal også inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal ligge til grunn for 
finansforvaltningen. 

Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, skal det iverksettes nødvendige tiltak. Hvis det er nødvendig for å 
unngå vesentlig finansiell risiko, blant annet for å sikre at løpende betalingsforpliktelser kan innfris, skal 
kommunestyret eller fylkestinget selv endre finansreglementet. 

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om forvaltningen av 
finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

Før kommuner og fylkeskommuner inngår avtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten at avtalen ikke 
innebærer vesentlig finansiell risiko i strid med § 14-1 tredje ledd. 

En avtale som innebærer vesentlig finansiell risiko, er ikke gyldig hvis kommunens eller fylkeskommunens 
avtalepart forsto eller burde ha forstått dette. 

Departementet kan gi forskrift om finansreglementets innhold og innholdet i rapporteringen, og krav om 
kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen. 
 

 
§ 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid  Delegeringsadgang  Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet tillagt kommunen. 

Andre avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret (til å delegere myndighet til vertskommunens kommunedirektør) 
 

En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette gjelder 
på tilsvarende måte mellom fylkeskommuner. 

Kommunestyret eller fylkestinget delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første ledd, ved å 
instruere kommunedirektøren i egen kommune eller fylkeskommune om å delegere myndigheten til 
kommunedirektøren i vertskommunen. 

Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der 
myndigheten er delegert etter andre ledd. 

En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal 
utøves i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere. 

Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan 
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 
 
 
§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet tillagt kommunen. 

Andre avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret (til å delegere myndighet til felles folkevalgt nemnd).  
Tredje avsnitt gir delegeringsforbud for felles folkevalgt nemnd. 
Sjette avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet fra en samarbeidskommune til vertskommune (instruksadgang). 
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Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette en felles, folkevalgt nemnd i 
vertskommunen. Dette gjelder på tilsvarende måte for vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 
mellom fylkeskommuner. 

Deltakerne kan gi nemnda myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker hvis ikke noe annet følger av lov. 
Det skal skje ved at kommunestyrene eller fylkestingene selv delegerer den samme myndigheten til nemnda. 
Nemnda kan gi kommunedirektøren i vertskommunen myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 
prinsipiell betydning. 

Hver av deltakerne i samarbeidet skal være representert med to eller flere medlemmer i nemnda. Nemnda 
velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som 
leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne. 

Bestemmelsene for utvalg gjelder på tilsvarende måte så langt de passer. 

Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i tilfeller der 
samarbeidskommunen har delegert myndighet til vertskommunen etter andre ledd. 

En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal 
utøves i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere. 

Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan 
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 

Der det i lov er satt en grense for antall medlemmer i et folkevalgt organ, og representasjonskravet i tredje 
ledd fører til at den felles nemnda får flere medlemmer enn det loven tillater, skal antall medlemmer 
reduseres på følgende måte: Det antallet medlemmer av nemnda som overstiger det tillatte maksimumet, 
skal ved loddtrekning tas ut av nemnda. Hvis denne framgangsmåten fører til at en av deltakerkommunene i 
samarbeidet ikke blir representert i nemnda når saker fra denne kommunen skal behandles, skal enda ett 
medlem tas ut og erstattes med et medlem fra denne kommunen. 
 
 
§ 20-4 Samarbeidsavtale  Delegeringsforbud 
Andre avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret 

 

Når et vertskommunesamarbeid opprettes, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i 
vertskommunesamarbeidet. 

De enkelte kommunestyrene eller fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen 
og endringer som gjelder forhold som er nevnt i tredje og fjerde ledd. 

Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om 

a. deltakerne i samarbeidet 

b. hvem av deltakerne som er vertskommune 

c. hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen 

d. når oppgaver og myndighet skal overføres 

e. hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om 

f. hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen skal foregå 

g. hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 

h. hvordan samarbeidet skal oppløses 

i. annet som etter lov skal fastsettes i avtale. 
Avtaler om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal også inneholde bestemmelser om hvor mange 
medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i nemnda. 

I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere fylkesmannen om at 
samarbeidet er opprettet. I et vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner skal vertskommunen 
orientere departementet om at samarbeidet er opprettet. 
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§ 23-1 Kontrollutvalget Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

Andre avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 
Fjerde avsnitt gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet tillagt kommunestyret. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 
utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal 
ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er 

a. ordfører og varaordfører 

b. medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 

c. medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og 
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 

d. medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

e. medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 

f. ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 

g. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller 
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

h. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt 
politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

 
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere 
medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. 

 
 

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Tredje avsnitt første setning gir delegeringsforbud for kommunestyret. 
Tredje avsnitt andre setning gir delegeringsadgang av avgjørelsesmyndighet til kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

 
 

§ 29-2 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir delegeringsforbud for kommunestyret. 

Hvis en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale 
forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe et vedtak om betalingsinnstilling. Det skal straks 
sendes en melding til departementet om et slikt vedtak. 

Hvis det ikke blir truffet vedtak etter første ledd, kan departementet vedta en betalingsinnstilling for den kommunen 
eller fylkeskommunen det gjelder. 
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Departementet skal kunngjøre betalingsinnstillingen i pressen og i Norsk lysingsblad. Hvis kommunen eller 
fylkeskommunen har ett eller flere kommunale eller fylkeskommunale foretak etter kapittel 9, skal departementet 
sende en melding om betalingsinnstillingen også til Foretaksregisteret. 

Når det er truffet et vedtak om betalingsinnstilling, skal departementet straks oppnevne en tilsynsnemnd for 
kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsnemnda skal bestå av ordføreren eller fylkesordføreren, 
kommunedirektøren og minst tre medlemmer som er oppnevnt av departementet. Hvis kommunen eller 
fylkeskommunen har parlamentarisk styreform, skal kommunen eller fylkeskommunen representeres av ordføreren 
eller fylkesordføreren og kommunerådets eller fylkesrådets leder. 
 
 

 
 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 
Motorferdselloven 

 
Departement: Klima- og miljødepartementet 
Vedtatt: 10.06.1977 
Ikrafttredelse: 01.01.1978 
Sist endret: 16.06.2017 
 

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak Delegeringsadgang  Delegeringsforbud   
Første avsnitt, jf. andre avsnitt gir delegeringsforbud. 
Tredje avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. Bestemmelsen er trolig av prinsipiell betydning og gjelder kun enkelte kommuner i Finnmark og Nord-

Troms. 

 
Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til: 

a. landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag. Adgangen kan begrenses til 
landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som 
driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet, 

b. bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i 
tilfelle må angis i forskriften. 

 
Kommunestyrets myndighet kan ikke delegeres. Utkast til forskrift sendes fylkeskommunen og berørte statlige 
fagmyndigheter til uttalelse. Dersom noen av disse har hatt innsigelse som kommunestyret ikke har tatt hensyn til, 
skal kommunestyrets vedtak sendes fylkesmannen til godkjennelse. 

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
Opplæringslova 

 
Departement: Kunnskapsdepartementet 
Vedtatt: 17.07.1998 
Ikrafttredelse: 27.11.1998 
Sist endret: 01.08.2019 

 
 

§ 2-5 Målformer i grunnskolen Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Syvende avsnitt, første setning har delegeringsforbud. 
Ellers ligger det avgjørelsesmyndighet i bestemmelsen. 

Kommunen gir forskrifter om kva målform som skal vere hovudmål i dei enkelte skolane. Hovudmålet skal nyttast i 
skriftleg opplæring og i skriftleg arbeid. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølv kva skriftleg hovudmålform dei vil 
bruke. 

I den munnlege opplæringa avgjer elevane og undervisningspersonalet sjølve kva for talemål dei vil bruke. 
Undervisningspersonalet og skoleleiinga skal likevel i størst mogleg grad ta omsyn til talemålet til elevane i ordval 
og uttrykksmåtar. 
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Foreldra vel målform i lærebøkene til elevane til og med 7. årstrinnet. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølv. I 
norskopplæringa skal elevane ha lærebøker på hovudmålet. 

Når minst ti elevar på eitt av årstrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det 
kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar 
igjen i denne gruppa. Når elevane er spreidde på fleire skolar i kommunen, vedtek foreldra med vanleg fleirtal kva 
skole tilbodet skal givast ved. 

Elevar som blir overførte til ein ny skole med eit anna hovudmål enn det dei har hatt på årstrinna 1-4, har framleis 
rett til skriftleg opplæring på det opphavlege hovudmålet. Dei har rett til norskundervisning i eiga gruppe, uavhengig 
av kor mange dei er. 

Dei to siste åra i grunnskolen skal elevane ha opplæring i begge målformer. Departementet kan gi forskrifter om 
fritak frå opplæring i sidemålet for elevar som får særleg språkopplæring. 

I samband med skifte av hovudmål eller når eit fleirtal i kommunestyret eller minst 1/4 av dei røysteføre krev det, 
skal det haldast rådgjevande røysting. Røysterett har alle som bur i det området i kommunen som soknar til skolen, 
jf. § 8-1, og som har røysterett etter valgloven § 2-2. Røysterett i høve til skriftleg opplæring har dessutan foreldre 
eller forsytar til barn på barnesteget ved skolen, utan omsyn til bustad eller statsborgarskap. Departementet kan gi 
nærmare forskrifter. 
 
 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
Plan- og bygningsloven 

 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Vedtatt: 27.06.2008 
Ikrafttredelse: 01.07.2009 
Sist endret: 01.01.2020 
 

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet Delegeringsadgang Delegeringsforbud 
Andre avsnitt første og andre setning kan ikke delegeres. Se merknader i forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp.nr.32 (2007-2008), kapittel 6.3). 

Andre avsnitt tredje setning gir avgjørelsesmyndighet. 
Tredje og fjerde avsnitt er en pliktbestemmelse. 

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen 
gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av 
kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. 

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. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og 
oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. 

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 

Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. 
 
 
 

§ 10-1 Kommunal planstrategi Delegeringsadgang Delegeringsforbud 
Andre avsnitt er en pliktbestemmelse. 
Ellers er det delegeringsforbud, jf. 3-3. Se merknader i forarbeidene til § 3-3 andre ledd i Ot.prop nr. 32 (2007-2008). 

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 



33 
 

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. 
 

 
§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel 
DelegeringsadgangDelegeringsforbud 
Delegeringsforbud, jf. § 10-1. 

Andre avsnitt er en pliktbestemmelse. 

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 14 dager før kommunestyrets behandling. 

 
 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir forbud mot delegering. 
Andre avsnitt er en pliktbestemmelse. 

Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver for seg, jf. §§ 11-2 
og 11-5. 

Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles 
om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det skal alltid kunngjøres en melding om dette i minst én 
avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. 
 
 

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir forbud mot delegering. 
Andre avsnitt er en pliktbestemmelse. 

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. 

Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av planen skal sendes til 
departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter. 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages. 
 
 
 

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt andre setning gir forbud mot delegering. 
Tredje avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. 

For innsigelse til kommuneplanens arealdel gjelder §§ 5-4 til 5-6. Dersom innsigelsen knytter seg til klart 
avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel 
skal ha rettsvirkning. 

Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i 
kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd. 
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Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller gjøre de endringer 
som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional plan. Kommunen skal ha fått 
mulighet til å uttale seg før departementet treffer vedtak. Kommunen må innen tre måneder etter at departementet 
har mottatt den være underrettet om at planen kan bli endret. 

Departementets vedtak kan ikke påklages. 
 
 

 
§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan Delegeringsforbud 

 

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende 
forhold: 

1. grad av utnytting, utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, 

2. 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, 

3. 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, 

4. 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, 

5. antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens 
utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov, 

6. 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, 

7. trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense 
for parkeringsdekning, 

8. krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse og at det er tilknytningsplikt etter § 
27-5, 

9. retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5, 

10. 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, 

11. krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan, 

12. 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, 

13. krav om fordeling av planskapt netto verdiøkning ved ulike felles tiltak innenfor en nærmere bestemt del av 
planområdet i henhold til jordskifteloven § 3-30, 

14. hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal. 
 
 

 
§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan DelegeringsadgangDelegeringsforbud 
Første avsnitt gir forbud mot delegering. 
Andre avsnitt tillater delegering av myndighet dersom det er mindre reguleringsplaner som skal vedtas.  
Fjerde og femte avsnitt er en pliktbestemmelse. 

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i 
alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene 
av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker 
etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny 
behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen. 
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Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens 
regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den 
ble vedtatt av kommunestyret. 

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9. 

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere 
i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen 
skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. 

Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig 
gjennom elektroniske medier. 

 
 

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. 
Tredje avsnitt gir forbud mot delegering. 
Fjerde avsnitt angir en plikt. 

Femte avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. 

Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Kommunestyrets adgang til å 
foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om 
ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 12-12 femte ledd. 

Staten kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Reglene i tredje til sjette ledd gjelder 
tilsvarende. 

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. 

Før kommunestyret gjør vedtak om ekspropriasjon etter første ledd og om å søke samtykke til ekspropriasjon etter 
tredje ledd, skal saken være best mulig klarlagt, og de som inngrepet er rettet mot, skal ha hatt mulighet til å uttale 
seg. Oreigningslova §§ 12 og 28 gjelder tilsvarende. § 12 første ledd andre punktum gjelder ikke. 

Ekspropriasjon av enkelte tomter (bebygde eller ubebygde) bør i alminnelighet ikke foretas med mindre 
kommunen først har gitt eier eller fester en rimelig frist til å bygge i samsvar med planen, og fristen er oversittet. 

Ekspropriasjon i medhold av denne paragrafen kan ikke foretas når det gjelder grunn som i planen er satt av til 
landbruk etter § 12-5 nr. 5. 

 
§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første og andre avsnitt gir forbud mot delegering. 
Tredje avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. 

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. 

Dersom eier av fast eiendom ikke iverksetter eller oppfyller bestemmelsene i utbedringsprogram etter § 31-8 
innen frister som kommunen setter, kan kommunen med samtykke av departementet ekspropriere hele eller deler 
av eiendommen og rettigheter i den til gjennomføring av programmet. 

§ 16-2 fjerde ledd første og andre punktum gjelder tilsvarende ved ekspropriasjon etter denne bestemmelse. 

 
§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv. Delegeringsforbud  
 
Til avløpsanlegg, jf. forurensningsloven § 21, for regulert strøk kan kommunestyret selv med samtykke fra 
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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. 

§ 16-2 fjerde ledd første og andre punktum gjelder tilsvarende ved ekspropriasjon etter denne bestemmelse. 
 
 

§ 33-1 Gebyr Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første avsnitt kan kun avgjøres av kommunestyret. 
Andre avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. 

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. Gebyret for behandling av slikt planforslag kan omfatte kommunens arbeid frem 
til det blir avgjort om forslaget skal fremmes, jf. § 12-11. Gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige 
kostnadene kommunen har med slike saker. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig 
bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn, skal framgå av forskriften. Tiltakshaver kan selv 
sørge for de nødvendige utredningene. 

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for driftskontroll til 
vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes av årsavgiften. 

 
 
 

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer 
Valgloven 

 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Vedtatt: 28.06.2002 
Ikrafttredelse: 01.09.2002 
Sist endret: 15.06.2018 
 

§ 4-1 Valgstyret Delegeringsforbud  
 

I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. 
 
 
 

§ 9-2 Fastsetting av valgdag Delegeringsforbud  
Andre avsnitt gir avgjørelsesmyndighet til kommunestyret. 

 

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. 

(2) 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 Delegeringsadgang Delegeringsforbud  
Første setning gir avgjørelsesmyndighet. Andre, tredje og fjerde setning angir en plikt. 
Andre avsnitt, femte setning gir delegeringsforbud. 

 

(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. 
Sentral matrikkelmyndighet skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret. 

(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. 
Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten 
hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger. Kommunestyret kan selv, med 
tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. 
Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag 
må ikke foregå senere enn kl. 21. 
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(3) Valgstyret kunngjør tid og sted for stemmegivningen. 

(4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller 
valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget 
eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i 
vedkommende valgdistrikt. 
 
 
 

SAKER SOM ETTER LOVEN KAN DELEGERES, MEN PÅ GRUNN AV 

SITT PRINSIPIELLE INNHOLD, STØRRELSE OG OMFANG, AVGJØRES 

DE AVKOMMUNESTYRET: 

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
Opplæringslova 

 
Departement: Kunnskapsdepartementet 
Vedtatt: 17.07.1998 
Ikrafttredelse: 27.11.1998 
Sist endret: 01.08.2019 

 
§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid  
Andre og fjerde avsnitt gir avgjørelsesmyndighet. 

 
Departementet gir forskrifter om samla tid til opplæring i grunnskolen. 

Kommunen kan gi forskrifter om undervisningstid ut over timerammene i forskriftene etter første leddet. Kravet i 
§ 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i 
skoleåret. 

Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga 
av nasjonale prøver. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend 
gjeld ikkje. 

Departementet kan gi forskrifter om rammer for dagleg skoletid og om pausar for elevane. 
 

 
§ 2 – 5, målformer i grunnskolen 

 
Gi forskrifter om målformer i grunnskolen 

 
§ 8 – 1, 1. ledd, forskrift om skolekrets 

 
Gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til 

 
§ 9-5, 1.og 2. ledd, tjenlige grunnskoler 

 
Sørge for tjenlige grunnskoler 

 
§ 11-1, 1. ledd, jfr § 11-1, 3, flere medlemmer i samarbeidsutvalg 

 
Oppnevne flere representanter enn de som er nevnt i ledd. Gjelder samarbeidsutvalg. 
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Kap. 4A, grunnskoleopplæring for voksne 

 
Planlegging og utvikling av grunnskoleopplæring for voksne. (Os kommune kjøper for tiden 

voksenopplæring fra Røros kommune.) 

 
§ 13-6, kulturskoletilbud 

 
Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til 

barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles. 

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9. 

 
§13-7, 1. ledd, skolefritidsordningen, tilbud 

 
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med 

særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

 
§ 13-7, 3.ledd, skolefritidsordningen, vedtekter 

 
Skolefritidsordning skal ha vedtekter om: 

 

a. eigarforhold 

b. kven som er opptaksmyndigheit 

c. opptakskriterium 

d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen 

e. foreldrebetaling 

f. leike- og opphaldsareal 

g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid 

h. bemanning og leiing 
 
 

Lov om barnehager (barnehageloven) 
Barnehageloven 

 
Departement: Kunnskapsdepartementet 
Vedtatt: 17.06.2005 
Ikrafttredelse: 01.01.2006 
Sist endret: 01.10.2018 

 
§16, føre tilsyn med barnehager 

 
Føre tilsyn med barnehager og gi pålegg om nødvendig utbedring i saker av prinsipiell art. 
 
 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
Forurensningsloven 

 
Departement: Klima- og miljødepartementet 
Vedtatt: 13.03.1981 
Ikrafttredelse: 01.10.1983 
Sist endret: 01.07.2019 

 
§ 30, 2. og 3. ledd. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 

 
Vedta forskrifter om avfallshåndtering i kommunen. Os kommune er medlem i FIAS (Fjellregionens 
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interkommunale avfallsselskap). 

 
§ 34, 1. ledd, avfallsgebyr 

 
Fastsette kommunalt gebyr til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, 

transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. 

 
 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 
Motorferdselloven 

 
Departement: Klima- og miljødepartementet 
Vedtatt: 10.06.1977 
Ikrafttredelse: 01.01.1978 
Sist endret: 16.06.2017 

 

§ 3, 2.ledd b) til g) i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag 

Vedta forskrift som regulerer ferdsel som er tillatt etter nevnte § i forskriften. 

 
§ 4, 3. ledd, generelle tillatelser 
 
Vedta kommunal forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer som er 2 km2 eller større, på elvestrekninger, og på 
innsjøer mindre enn 2 km2 som inngår som en del av farbart vassdrag. 

 
 

 

 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Alkoholloven 
 

• Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

• Vedtatt: 02.06.1989 

• Ikraftredelse: 01.01.1990 

• Sist endret: 01.01.2016 

 
§ 7-1, 2. ledd, siste punktum. Bevillingsgebyrene 

 
Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som gjelder 
skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan departementet bestemme en 
særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. 

 

 

IKKE LOVFESTEDE SAKER SOM UT FRA SITT PRINSIPIELLE 

INNHOLD, STØRRELSE ELLER OMFANG SKAL BEHANDLES OG 

AVGJØRES AV KOMMUNESTYRET: 

Vedtak om nye tiltak/endringer i kommunens tjenestetilbud, eller vesentlige endringer av 
eksisterende tiltak/tilbud. 

 
Vedtak av prinsipiell art om kjøp, salg, makeskifte eller pantsetting av kommunens faste eiendom. 

Langsiktige avtaler av prinsipiell art 

Vedta den politiske organisasjonsstruktur og hovedtrekkene i den administrative struktur 
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Reglement for kommunens beredskapsarbeid (organisering, ansvarsdeling og 
myndighet)Beredskapsplan 

 
Vedta regler for kommunestyrets møteorden 

Vedta innkjøpsreglement 

Vedta reglementer for friplass i skolefritidsordning og barnehage. 

 
Andre saker som ut fra sitt prinsipielle innhold eller økonomiske omfang bør behandles av kommunestyret selv. 
Kommunedirektøren i samråd med politisk ledelse avgjør om en sak er prinsipiell eller ikke. 

 

 
Generell myndighet 

 
Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov. 

 
Særlige delegeringsbestemmelser 

 
Unntatt fra kommunestyrets delegering er de oppgaver og ansvar der særlov legger myndigheten direkte til 

kommunal tjenestemann. I tillegg har kommunestyret delegert myndighet til interkommunale 

samarbeidsorganer/selskaper. 

 

DELEGERING DIREKTE TIL KOMMUNAL TJENESTEMANN: 

 
 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
Barnevernloven 

 
Departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Vedtatt: 17.07.1992 
Ikrafttredelse: 01.01.1993 
Sist endret: 01.07.2018 

 
 
Kommunestyret delegerer myndighet til barnevernsleder, som leder av Os kommunes barnevern, til å utføre 

oppgaver som følger av loven. Os kommune har for tiden felles barnevern med Røros og Holtålen kommuner. 

 

 

 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
Smittevernloven 

 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedtatt: 05.08.1994 
Ikrafttredelse: 01.01.1995 
Sist endret: 01.07.2019 

 
§ 7-2, Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her. 

 

 

 
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
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Psykisk helsevernloven 

 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedtatt: 02.07.1999 
Ikrafttredelse: 01.01.2001 
Sist endret: 01.09.2017 

 
§§ 1-3 og 1-4, myndighet 

 
Myndighet til kommunelege, dennes stedfortreder, og faglig ansvarlig for vedtak, følger direkte av loven, jfr 

§§ 1-3 og 1-4, og j.fr. §§ 3, 4, 5 og 6, Forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern m.v. 

 

 

 
 

DELEGERING TIL FORMANNSKAP: 

Ansvars- og arbeidsområde 
Formannskapet har et særlig ansvar for oppgaver av betydning for kommunens utvikling, 

herunder organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, samt oppgaver av særlig politisk interesse 

og betydning. 
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
Kommuneloven 

 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Vedtatt: 22.06.2018 
Ikrafttredelse: 01.10.2019 
Sist endret: 01.01.2020 

 
Formannskapet tillegges ansvar og oppgaver i henhold til kommunelovens bestemmelser 

 
§ 11-8 Behandle hastesaker 

 
Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, 

når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 

 
§ 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

 
Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. 

 
 
 

Videre har formannskapet følgende myndighet: 
 
 

Avgi høringsuttalelser 
Avgi høringsuttalelser til offentlige utredninger, lovforslag, forskriftsforslag innenfor formannskapets ansvars 

– og arbeidsområde når disse antas å ha spesiell politisk interesse. Dette gjelder likevel ikke uttalelser av slik 

karakter at uttalelsen må forelegges kommunestyret. 
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Budsjettsaker 
Behandle budsjettsaker i henhold til Os kommunes økonomireglement. 

 
 

 

Plan og bygningsloven 
Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker i henhold til plan- og bygningsloven. Formannskapet 

gis myndighet til å avgjøre alle saker i medhold av plan- og bygningsloven, med unntak av de som avgjøres av 

kommunestyret selv og de som er delegert til kommunedirektøren. 

 
 

 

Enkeltvedtak 
Formannskapet behandler også enkeltvedtak av prinsipiell karakter vedrørende arealplanlegging, bygge- og deleforbud 

og dispensasjoner. Saker av ikke prinsipiell karakter delegeres til kommunedirektøren. Kommunedirektøren i samråd 
med politisk ledelse avgjør om en sak er prinsipiell eller ikke. 

 

 
 
 

 
 
 

Lov om jakt og fangst av vilt 
Viltloven 

 
Departement: Klima- og miljødepartementet 
Vedtatt: 29.05.1981 
Ikrafttredelse: 02.04.1982 
Sist endret: 01.01.2017 

 
§ 40, 2. ledd, fastsettelse av fellingsavgift 

 
Fastsettelse av fellingsavgift for elg i viltloven og § 5 i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og 

hjort. 

 
 
 

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv 
Konsesjonsloven 

 
Departement: Landbruks- og matdepartementet 
Vedtatt: 28.11.2003 
Ikrafttredelse: 01.01.2004 
Sist endret: 01.01.2018 

 
Kommunens myndighet til å avgjøre saker av prinsipiell karakter i henhold til lov om konsesjon ved erverv av 

fast eiendom mv. 

 
Kommunedirektøren i samråd med politisk ledelse avgjør om en sak er prinsipiell eller ikke. 
 

 
 

Lov om jord (jordlova) 
Jordlova 
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Departement: Landbruks- og matdepartementet 
Vedtatt: 12.05.1995 
Ikrafttredelse: 01.07.1995 
Sist endret: 01.09.2017 

 
Kommunens myndighet til å avgjøre saker av prinsipiell karakter i henhold til jordloven. Saker av ikke prinsipiell karakter 

delegeres til kommunedirektøren. Kommunedirektøren i samråd med politisk ledelse avgjør om en sak er prinsipiell 
eller ikke. 
 

 
 

 

Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) 
Odelslova 

 
Departement: Landbruks- og matdepartementet 
Vedtatt: 28.06.1974 
Ikrafttredelse: 01.01.1975 
Sist endret: 01.09.2017 

 
Kommunens myndighet til å avgjøre saker i henhold til lov om odelsretten og åsetesretten. 

 
 

 
Lov om forpakting [forpaktingslova] 
Forpaktingslova 

 
Departement: Landbruks- og matdepartementet 
Vedtatt: 26.06.1965 
Ikrafttredelse: 25.06.1965 
Sist endret: 01.09.2017 

 
Kommunens myndighet til å avgjøre saker i henhold til lov om forpaktning. 

 
 
 
 

Lov om skogbruk 
Skogbrukslova 

 
Departement: Landbruks- og matdepartementet 
Vedtatt: 27.05.2005 
Ikrafttredelse: 01.01.2006 
Sist endret: 01.10.2015 

 
Kommunens myndighet til å avgjøre saker i henhold til lov om skogbruk. 

 
 

 
Lov om ymse beitespørsmål [beitelova] 
Beitelova 

 
Departement: Landbruks- og matdepartementet 
Vedtatt: 16.06.1961 
Ikrafttredelse: 01.01.1962 
Sist endret: 01.01.2016 
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Kommunens myndighet til å avgjøre saker i henhold til beiteloven 
 
 
 
 
 

Lov om serveringsvirksomhet 
Serveringsloven 

 
Departement: 
Vedtatt: 13.06.1997 
Ikrafttredelse: 01.01.1998 
Sist endret: 01.01.2020 

 
Kommunens myndighet til å avgjøre saker i henhold til serveringsloven. 

 
 
 

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer 
Valgloven 

 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Vedtatt: 28.06.2002 
Ikrafttredelse: 01.09.2002 
Sist endret: 15.06.2018 

 
Formannskapet er Os kommunes valgstyre. Alle kommunestyrets fullmakter, som det er anledning til å 

delegere, er delegert til valgstyret. 

 
 
Økonomisaker 

 
Fatte vedtak 

 
Fatte vedtak i saker som ikke ligger innenfor andre organs handlingsrammer eller som kommunestyret selv kan 

avgjøre. 

 
Budsjettmyndighet 

 
Budsjettmyndighet innen drifts- og investeringsbudsjett i det omfang sentrale lover og forskrifter tillater. 

 
Næringsfond 

 
Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet. 

 
Kjøp og salg av fast eiendom med med mer. 

 
Formannskapet delegeres myndighet til å kjøpe, selge, makeskifte og pantsette eiendom for beløp inntil kr. 200 

000 i hvert enkelt tilfelle når slik myndighet ikke er delegert til kommunedirektøren. 

 

 

 

Personalsaker 
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Avgjøre ankesaker fra administrasjonsutvalget. 

 
 

 

Generell myndighet 

 
Myndighet i saker 

 
Formannskapet gis myndighet i alle saker som etter særlov kan delegeres fra kommunestyret, når disse 

oppgaver eksplisitt i reglement ikke er delegert til annen underliggende instans. 

 

Kommunedirektøren har en generell plikt til å vurdere enhver sak utfra konkret innhold, for å avklare om den er 

av prinsipiell karakter. 

 
Innstillinger 

 
Formannskapet innstiller i alle saker innenfor eget ansvarsområde (saker som innebærer betydelige endringer i 

kommunens rammebetingelser, som overordnet økonomi, den kommunale virksomhetens omfang og 

tjenestetilbud), etter dette reglement, når saken er av en slik karakter at endelig avgjørelse skal treffes av 

kommunestyret. 

 
 
 

 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 
Administrasjonsutvalget har det politiske ansvaret for kommunens arbeidsgivervirksomhet. 

 
§ 5-11, kommuneloven. Opprettelse av arbeidsutvalg. 

 
I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg 
(administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen eller 
fylkeskommunen som arbeidsgiver. Hvis minst 3/4 av de ansatte ønsker det, kan slike utvalg erstattes med andre 
ordninger 

 
Fatte vedtak i personalsaker av prinsipiell karakter Vedta 

opplæringsplaner/ utviklingsplaner Behandle 

prinsippsaker som angår likestilling 

Behandle personal- og arbeidsgiverpolitiske retningslinjer Vedta 

vesentlig administrativ organisering 

Innvilge permisjon for kommunedirektøren. 

 
 
 

 

KONTROLLUTVALGET 
 
§23-1 Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 
utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal 
ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
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MATTILSYNET 

 
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
Matloven 

 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedtatt: 19.12.2003 
Ikrafttredelse: 01.01.2004 
Sist endret: 01.10.2015 

 
Den myndighet kommunestyret har til å fatte vedtak etter denne lov, herunder føre tilsyn og gi pålegg, 

delegeres til Mattilsynet for Nord-Østerdal. 

 
 
 

DELEGERING TIL KOMMUNEDIREKTØREN 
 
Myndighet i saker 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å avgjøre alle saker som ikke er lagt til ovenstående nemder/ utvalg/ styrer/ 

tjenestemenn når saken ellers ikke er å anse som prinsipielle. Kommunedirektøren i samråd med politisk ledelse 
avgjør om en sak er prinsipiell eller ikke. 
 

 
Anvisningsmyndighet. 

 
Kommunedirektøren gis myndighet innenfor hele kommunens budsjett. Myndighet og rutiner for øvrig skal skje 

i henhold til eget økonomireglement. Videre har kommunedirektøren myndighet til å foreta omdisponeringer 

innen driftsbudsjettet i henhold til økonomireglementet. 

 
Stillingshjemler 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å opprette og inndra stillinger der kommunedirektøren har 

tilsettingsmyndighet innenfor rammer fastlagt av kommunestyret. 

 
Tilsettinger 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta tilsettinger og fastlegge lønns- og arbeidsvilkår for alle stillinger 

i kommunen der slik myndighet ikke er lagt til annet organ. Det vises til eget tilsettingsreglement. 

 
Suspensjon 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å suspendere, si opp og avskjedige tilsatte i stillinger der kommunedirektøren er 

tilsettingsmyndighet. 

 
Forhandlinger i personalsaker 
 

Kommunedirektøren gis myndighet til å føre forhandlinger og inngå avtaler på vegne av arbeidsgiver i 

lønns-, arbeidstids- og personalsaker. 

Innvilge permisjoner 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å innvilge permisjoner for alle underordnede stillinger 
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Stillingsbeskrivelser 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å fastsette stillingsbeskrivelser for alle underordnede stillinger. 

 
Offentlig påtale 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å ta ut offentlig påtale etter straffeloven § 79, 5.ledd. 

 
Forskrift om startlån fra Husbanken 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å innvilge startlån etter gjeldende forskrift og kommunens reglement, 

innenfor rammen av bevilgning gitt av Husbanken. 

 
 

 
Barnehageloven med vedtekter, for barnehager som eies og drives av Os kommune 

 
Avgjørelser i alle ikke-prinsipielle enkeltsaker etter lov og vedtekter delegeres til 

kommunedirektøren. Kommunedirektøren gis myndighet til å: 

• Tildele barnehageplasser 

• Godkjenne hjem som familiebarnehager 

• Føre tilsyn med barnehager og gi pålegg om nødvendig utbedring i saker av ikke-prinsipiell art. 

• Godkjenne private barnehager 

• Innvilge søknad om friplasser 

• Innvilge redusert betaling, friplasser og permisjon fra barnehageplass 

• Fastsette planleggingsdager i barnehagene. 

• Gi midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet, og fra forskrift om pedagogisk bemanning. 

 

 
Jordloven §§ 3 og 18 

 
Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til kommunedirektøren. 

 
• Produksjonstilskudd i jordbruket 

• Tilskudd til avløsning ferie/fritid og ved sykdom mv. 

• Tidligpensjon i jordbruket 

• Regionalt miljøprogram, tilskudd i jordbruket 

 

 
Lov om hundehold §6 

 
Sikring av hund ved båndtvang m.m. 

 
Lov om forvaltning av naturens mangfold § 7 

 
Gjelder prinsipper for offentlig beslutningtaking for §§ 8 til 12. 

 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall, med tilhørende forskrifter. 
 
 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å gi pålegg om å treffe nødvendige tiltak for å unngå forurensning 
innenfor kommunens myndighetsområde iht. loven, jfr § 7 siste ledd. 
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• Kommunedirektøren får fullmakt til å kreve omlegging og utbedring av stikkledning, jfr § 22, 2. ledd. 

 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å bestemme at avløpsvann ledes inn i en annens avløpsanlegg og 
kreve tilknytning til eksisterende avløpsanlegg, jfr § 23, 1. og 2. ledd. 

 
 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å kreve kostnadene ved avløpsanlegg som drives av kommunen, dekket i 
samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, jfr § 25. Kommunen kan kreve refusjon i henhold til 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

 
 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å kreve at slamavskiller kobles ut, jfr § 26. 

 
 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å gi pålegg som sikrer forsvarlig avfallshåndtering i samband med 
utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v., jfr § 35, siste ledd. 

 
 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å gi pålegg om opprydding eller om betaling for opprydding av avfall og 
lignende som er etterlatt, tømt eller oppbevart i strid med lovens § 28, jfr § 37. 

 

 
• Kommunedirektøren får fullmakt til å gi pålegg om undersøkelse innenfor kommunens myndighetsområde, jfr 

§ 51. 
 
 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å fastsette og frafalle tvangsmulkt innenfor sitt myndighetsområde, jfr § 
73. 

 
 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å sørge for umiddelbar gjennomføring i forbindelse med pålegg innenfor 
kommunens myndighetsområde, jfr § 7, 4. ledd eller § 37, jfr § 74, 1. til 3. ledd. 

 
 

• Kommunens myndighet til å treffe enkeltvedtak etter forurensningslovens § 83, 1. ledd, med tilhørende 
forskrifter gitt i medhold av loven, delegeres til kommunedirektøren, jfr. § 83, 2. ledd. 

 
 

• Kommunestyrets myndighet til å treffe vedtak om utslipp etter § 12-5 i forskrift om begrensning av 
forurensning og underliggende lokal forskrift, delegeres til kommunedirektøren i ikke-prinsipielle enkeltsaker. 

 
 

• For enkeltvedtak truffet av kommunedirektøren gjelder klagerett etter § 85, 2.ledd. 
 
 
 
 
Plan- og bygningsloven. 

 
Kommunedirektøren gis myndighet til å treffe enkeltvedtak i alle saker som er av ikke-prinsipiell betydning, etter 

§§ 27-1 annet ledd, 27-2 annet ledd og 31-3. Avgjørelsesmyndighet i enkle dispensasjonssaker etter § 19-4, 

delegeres til kommunedirektøren. 

 
Alkoholloven 

 
• Kommunedirektøren gis myndighet til å tildele bevilling, utvide skjenketid og skjenkelokale for en 

enkelt anledning. 
 

• Videre delegeres til kommunedirektøren myndighet til å gi leilighetsvis skjenkerett for øl og vin og til å 
tilstå leilighetsvis utvidet skjenketid for brennevin, vin og øl. 
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• Kommunedirektøren delegeres myndighet til å tillate at en fast skjenkebevilling for en enkelt anledning 
utøves utenfor det godkjente skjenkestedet. 

 
 

• Myndighet til å ettergi bevillingsavgift delegeres til kommunedirektøren. Bevillingsavgiften kan ettergis 
bare dersom det foreligger billighetsgrunner eller avgiften anses som uerholdelig. 

 
 

• Myndighet til å avholde kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, samt godkjenne styrer og 
stedfortreder for bevillingen delegeres til kommunedirektøren. 

 
 

Brann- og eksplosjonsvernloven 

 
Kommunens myndighet etter lov om brann- og eksplosjonsvern delegeres til 

kommunedirektøren. Jfr §§ 7, 13 og 28 som avgjøres av kommunestyret selv. 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §6 

 
Kommunens myndighet når særlige grunner foreligger delegeres til kommunedirektøren 

 
Vegloven 

 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å opptre som vegstyremakt for kommunale veger i alle saker som 

anses som ikke-prinsipielle, jfr. Veglovens kapittel V og VI. 

 
Vegtrafikkloven 

 
Kommunens myndighet i forhold til § 7 særlig forbud mot trafikk, § 8 parkering, § 13 krav til kjøretøyer og 

bruk av kjøretøyer og § 31a gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser, delegeres til 

kommunedirektøren. 

 
Friluftsloven 

 
Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til kommunedirektøren. Stansing, fjerning av ulovlige 

byggverk, tvangsmulkt m.v., jfr. § 40. 

 
Naturmangfoldsloven 

 
Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til kommunedirektøren, jfr. §§ 7 til 12. 

 
Gravferdsloven 

 
Myndighet til å avgjøre hvem som sørger for gravferd ved uenighet mellom etterlatte, jfr § 9. Avgjørelsen 

kan ikke påklages. 

 
Helse- og omsorgstjenesteloven 

 
 

Myndighet i forhold til saker av ikke- prinsipiell karakter og saker hvor det skal treffes enkeltvedtak etter 

forvaltningslovens regler delegeres til kommunedirektøren 

 
Gjeldsordningsloven 
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Myndighet til å opptre på kommunens vegne og avgi uttalelser i saker i forhold til loven, delegeres til 

kommunedirektøren. 

 
Serveringsloven 

 
• Kommunedirektøren får fullmakt til å innhente uttalelse fra politiet eller andre offentlige myndigheter, jfr. § 

9. 
 

• Kommunedirektøren får fullmakt til å gi dispensasjon fra åpningstidene fastsatt av kommunen i 
enkelttilfeller, jfr.§ 15. 

 
 

• Ved overdragelse av serveringssted, får kommunedirektøren i særlige tilfeller fullmakt til å gi 
utsettelse med innsendelse av ny søknad om bevilling, jfr. § 22. 

 
 

• Ved bevillingshavers død får kommunedirektøren fullmakt til å gi dødsboet bevilling ut over fristen i § 24. 

 
 
 

Tobakkskadeloven 

 
Kommunedirektøren får fullmakt til å føre tilsyn med røykeforbudet. 

 
Lov om helsemessig og sosial beredskap 

 
Kommunedirektøren får fullmakt til å beordre personell etter lovens kap. 4. 

 

Videredelegering 
Kommunedirektøren har i henhold til kommuneloven adgang til å delegere sin myndighet videre til 

andre innen kommuneadministrasjonen. Det utarbeides eget reglement for intern delegering 

mellom kommunedirektøren og kommunedirektørens stab/ virksomhetene/ tjenestemenn. 

 

 

GYLDIGHET 

Behandling i kommunestyret 

Dette reglement er vedtatt av Os kommunestyre den 28. mai 2020, sak xx/20 
 

Ikrafttredelse 

Dette reglement trer i kraft fra samme dato som det er vedtatt av kommunestyret. Saker påbegynt 

etter gammelt reglement fullføres etter gammelt reglement der det er hensiktmessig. 

 
Endringer i delegeringsreglementet 

Endringer i dette reglement kan bare foretas/ vedtas av kommunestyret selv. 
 

Rullering av reglementet. 

Dette reglement skal behandles av kommunestyret innen 31. desember året etter at kommunestyret 

ble konstituert. 

 
 
 


