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Knut Jentoft (s.)      Klara Steinnes 

ordfører       sekretær 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/79 -6 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Klara Steinnes 

 Dato:                 08.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

47/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Referatsaker kommunestyret 21. september 

 

 

Vedlegg 

1 Rapportering politiske vedtak pr. 30.06.16 

 

 

Saksopplysninger 

1. Rapportering politiske vedtak pr. 30.06.2016. Se vedlegg 

2. Fra Virke - ny lov om offentlige anskaffelser 

3. Fra Tornedalsrådet - årsmelding 2015, handlingsplan 2016-2018 

4. Fra Fylkesmannen - endelig tilsynsrapport etter tilsyn med Storfjord kommune som 

barnehagemyndighet 

5. Fra Fylkesmannen - tilbakemelding på regnskap 2015 - utmelding av ROBEK 

6. Kopi av brev fra Fylkesmannen - utmelding av ROBEK - Storfjord kommune 

7. Brev fra IMDI - informasjon om bosetting av flyktninger - august 2016 

 

 

Rådmannens innstilling 

Sakene ble referert. 
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Kommunestyret 2016       

Utvalgs- 

saksnr 

  Sakstittel    Saksbehandler                             Vedtak   Iverksettingsrapport 

 

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – kommunestyret                                                                  1   

 

4/16 Oppfølging av kommunestyrets 

vedtak om å utvikle 

omsorgssenteret på Åsen. 

Etablering av demensavdeling 

med 9 plasser 

Trond Roger 

Larsen 

3. Det nedsettes en plangruppe på 3 folkevalgte. 

Rådmannen bes supplere denne gruppen med to 

fagpersoner. 

4. Plangruppens mandat er å utrede og foreslå modell for 

omsorgsboliger/omsorgstun i Storfjord. Modellen skal 

inneholde funksjoner basert på behov, areal og skisse til 

fysiske løsninger. Videre skal det utredes kostnader, 

finansiering og organisering av omsorgsbolig-

/omsorgstun. Kommunestyret vil senere avgjøre hvor 

omsorgsboliger/omsorgstun skal lokaliseres. 

6. Det stilles 100 000 til disposisjon for planarbeidet. 

Midlene dekkes inn ved første budsjettregulering. 

Gruppen er supplert med 

Sissel Bjørklund og Line 

Hansen. 

Det er ikke avholdt møter. Det 

må foretas suppleringsvalg 

siden Sigmund Steinnes har 

fått fritak fra politiske verv. 

 

 

 

Bevilgningen ble dessverre 

ikke med i reguleringen i juni. 

15/16 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport 

barnevern i Storfjord kommune   

May-Tove 

Lilleng 

2. Kommunestyret ber barneverntjenesten opprette    

kommunikasjon med frivillige lag og foreninger for å  

få til et samarbeid. 

Vi har samarbeid med 

Forandringsfabrikken. 

Vi har sendt ferietilbud fra 

røde kors til familier vi tenker 

kan være i målgruppen. 

Barnevernet er med i 

Sjumilsarbeidet i kommunen 

 

 

16/16 Bosetting av flyktninger 2016 Anne-Lena 

Dreyer 

2. Før Storfjord kommune vurderer å bosette mindreårige 

flyktninger bør det kartlegges om det er mulighet å rekruttere 

fosterhjem blant kommunens innbyggere. 

 

Lagt ut på hjemmesida.  Ingen 

respons. Ikke hatt 

informasjonsmøter i 

kommunen. 

20/16 Skolehytta - stimulering til økt 

bruk 

May-Tove 

Lilleng 

Som en forsøksordning for skoleåret 2016/2017 foreslås det 

å bevilge kr. 30.000 til skyss for bruk av skolehytta.  

Det oppfordres til å tenke sambruk mellom 

skolene/barnehagene. 

 

Kan det søkes om støtte fra Ishavskystens friluftsråd? 

 

Skolene skal samordne bruk 

av midlene. Tilbudet er ennå 

ikke gått til barnehagene.  

Det er ikke søkt om midler fra 

Ishavskystens friluftsråd. 

Skolene er gjort oppmerksom 

på at de kan søke. 
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Kommunestyret 2016       

Utvalgs- 

saksnr 

  Sakstittel    Saksbehandler                             Vedtak   Iverksettingsrapport 

 

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – kommunestyret                                                                  2   

 

Inndekning ved budsjettregulering i kommunestyremøte i 

juni. 

 

Rådmannen gis myndighet til å foreta kurante justeringer i 

reglementet for skolehytta. 

Det føres endringslogg over disse endringene. 

Bevilgningen ble dessverre 

ikke med i reguleringen i juni. 

Budsjettregulering ikke 

foretatt og må tas med i neste 

runde. 

40/16 Boligpolitisk handlingsplan - 

arbeidsgruppas forslag til tiltak 

Trond Roger 

Larsen 

2. Kommunestyret ber rådmannen utrede forslaget om å 

opprette eget heleid kommunalt boligselskap, som i prinsippet 

overtar alle kommunale boliger og foretar bygging av nye 

boenheter.  

4. Rådmannen bes foranledige til at det avholdes fellesmøter 

som foreslått av plan- og driftsstyret, slik at kommunestyret får 

seg forelagt utarbeidede forslag til mål og virkemidler til 

behandling og godkjenning.  

 

Forberedende arbeid. Skal ha 

erfaringsmøte med Kåfjord 

som har etablert et slikt 

selskap. 

Det er innkalt til fellesmøte 

18. oktober. 

43/16 Skisseprosjekt - Gjenoppbygging 

av Valmuen samlokalisert med 

voksenopplæringa 

Trond Arne 

Hoe 

Basert på samarbeid med LAV og alle tilleggsfunksjoner i 

nye Valmuen, bes administrasjonen - utover relevante 

tilskudd - å også utrede muligheten til å søke på eksterne 

prosjektmidler.  
 

Under forberedelse. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1407 -3 

Arkiv: A00 

Saksbehandler:  May-Tove Lilleng 

 Dato:                 29.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22/16 Storfjord levekårsutvalg 13.09.2016 

48/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 

Henvisning til lovverk: Opplæringsloven §§ 13-10 andre ledd 

 

Vedlegg: tilstandsrapport 2015 

PP presentasjon i møte som kortform 

Rådmannens innstilling 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015 tas som orientering og er en del av 

styringsdialogen i organisasjonen mellom politikk og administrasjon. 

2. Rapportens innhold og konklusjoner skal legge føringer for faglige prioriteringer som skal 

vektlegges ved den enkelte skole. 

3. Rapporten skal være en del av grunnlaget ved valg av fokusområder i skoleutviklingsplanen 

Kvalitetsstigen 6 -16 gjeldende fra høst 2017- 2020 

4. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner skal være med i vurderingene i de økonomiske 

prioriteringer som gjøres i budsjettet for 2017 og økonomiplanen 2017-2020. 

 

 

SaksopplysningerTilstandsrapporten i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 

læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyre, jf. 

opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 

55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse 

arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Det er derfor viktig at hvis det er resultater man ønsker 

oppnådd i grunnskolesammenheng og som krever budsjettmessige konsekvenser, blir ivaretatt. 

 

Tilstandsrapporten som er vedlagt saka, utarbeides gjennom et verktøy i portalen Skoleporten, 

som er å finne på Utdanningsdirektoratets side. Det er et verktøy som er utviklet for å se 

utvikling over tid i forhold til det som måles innafor skolesektoren og som hentes inn i 

Skoleporten. Der er også sammenligninger med andre kommuner over år. Rapporten er drøftet 

og resultatene gjennomgått og nedfelt i skoleledermøte i september 2016. Vurdering 

Om nasjonale prøver: 
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Nasjonale prøver er laget for å fange opp grunnleggende ferdigheter. Resultatene for 

enkeltelever følges opp gjennom samtaler med elev/foreldre. I Storfjord har vi jevnt over relativt 

små klasser, noe som kan gi en statistikk som kan oppfattes som mer betydningsfull enn den 

egentlig er. Er det få elever er det stor usikkerhet knyttet til resultat. Det kan slå ut både negativt 

og positivt. Derfor er inngående kunnskap om klassene og enkeltelever en avgjørende 

forutsetning for å kunne gå bak tallene og strukturene å finne forklaringer. Resultater som må 

følges opp spesielt med særlig fokus på hver skole, er regning ungdomstrinnet.   

 

Om elevundersøkelsen: 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i 

skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.   

 

Det er de obligatoriske undersøkelsene for 7 og 10.trinn i landet som publiseres i portalen og der 

man kan sammenligne seg med andre kommuner og nasjonalt. Det er frivillig for skolene å 

gjennomføre elevundersøkelsen for de øvrige klassene over 5 trinn. Dette gjøres i 

Storfjordskolene og skolene håndterer og bruker også disse i sitt arbeid med skolens og 

klassenes psykososiale miljø.  

 

 

Skolene har med utgangspunkt i resultater og erfaringer på den enkelte skole, sammen sett på 

utfordringer som det er mest påkrevd å jobbe målrettet mot og tiltak er allerede satt i verk 

innafor noen punkt og videre skal det settes ekstra fokus på følgende områder framover. De er 

samlet i 10 punkt: 

 

1. Psykososialt arbeid læringsmiljø A: Målrettede tiltak på hver av skolene for å få 

mobbetallene lavest mulig mot null-toleranse. Her må alle parter (ansatte, elever og 

foreldre) i skolesamfunnet finne samme mål og velge felles strategi og tiltak etter en 

omforent forståelse av utfordringer individuelt, gruppevis, klassevis og skolen som 

helhet. 

 

2. Psykososialt arbeid og læringsmiljø B: Prosjektstillingene som sosialpedagoger som 

skolene pr. i dag har, bør gå over i fast drift etter evaluering og justering av 

arbeidsoppgaver, i samråd med skole og forebyggende tjeneste. 

 

3. Elevdemokrati: Elevene skal oppleve større grad av medvirkning og medbestemmelse 

etter alder og forutsetninger.  

 

4. Grunnleggende ferdigheter: Regning som fagområde må settes opp som 

satsningsområde. 

 

5. Tilpasset opplæring: Skolene skal fokusere på å fortsette å styrke de laveste 

klassetrinnene gjennom fordeling av personalressurser. Dette for å forhindre at elever 

sakker akterut og får hjelp og støtte tidsnok i opplæringsløpet. Læring gjennom arbeid 

(før «Inn på tunet») er et tiltak som er med på å skape motivasjon og variasjon for elever 

som trenger det. Entreprenørskap er også herunder. 

 

6. Frafall og gjennomføring: Skolene har og skal fortsette å ha, en tilnærming der 

grunnskolen kan kompensere for at elever har ulike sosiale utgangspunkt (sosial 

utjevning). Det vil bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring som 

grunnlag for et arbeidsliv eller videre utdanning.  

7. Metodikk og skoleutvikling: Ungdomstrinn i utvikling- nasjonal satsning. Skolene har 

valgt klasseledelse som utviklingsområde og satsninga skal virke inn i det enkelte 
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klasserom.  

 

8. Vurdering for læring: Skolene må sette enda større fokus på hvordan 

vurderingsarbeidet skal bli beste mulig i den hensikt at elevene får gode og presise 

tilbakemeldinger i det enkelte fag og som fremmer læring. 

 

9. Spesialundervisning: Den enkelte skole skal gjennom ressurslærer og ressursgruppene 

gi innhold i spesialundervisninga et fokus. Hvis spesialundervisninga ikke fungerer mht 

forventet framskritt, så må andre tiltak utprøves. 

 

10. Kompetanseheving: Langsiktig og strategisk kompetansehevingsplan for lærere er 

under arbeid. Dette for å være i forkant av kompetansestrategien og sikre at skolene har 

god kompetanse. Kommunen har en frist på 10 år for å videreutdanne og rekruttere 

lærere slik at de er kvalifisert for fag der kravene nå er definert med studiepoeng. 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016  

Behandling: 

Rektor Rita Lofthus v/Hatteng skole, rektor Lill K. Berntsen v/Skibotn skole og 

undervisningsinspektør Rune Utby v/Hatteng skole møtte i saken. 

 

Forslag fra Levekårsutvalget: 

Levekårsutvalget ønsker at IT-systemene på skolene blir satt i stand slik at elevene kan logge 

seg på og «bli» i systemet.  

Slik det er nå er det veldig vanskelig å få gjennomført nasjonale prøver og eksamen. 

Det henstilles til å leie inn ekstern hjelp for å avhjelpe IT-avdelingen. 

 

Forslaget fra levekårsutvalget ble tatt opp til votering. 

Forslaget fra levekårsutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

5. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015 tas som orientering og er en del av 

styringsdialogen i organisasjonen mellom politikk og administrasjon. 

6. Rapportens innhold og konklusjoner skal legge føringer for faglige prioriteringer som skal 

vektlegges ved den enkelte skole. 

7. Rapporten skal være en del av grunnlaget ved valg av fokusområder i skoleutviklingsplanen 

Kvalitetsstigen 6 -16 gjeldende fra høst 2017- 2020 

8. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner skal være med i vurderingene i de økonomiske 

prioriteringer som gjøres i budsjettet for 2017 og økonomiplanen 2017-2020. 

9. Levekårsutvalget ønsker at IT-systemene på skolene blir satt i stand slik at elevene kan 

logge seg på og «bli» i systemet. Slik det er nå er det veldig vanskelig å få gjennomført 

nasjonale prøver og eksamen. Det henstilles til å leie inn ekstern hjelp for å avhjelpe IT-

avdelingen. 
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Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen Storfjord 

2015 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)    x 

Organisasjonene (invitert med)    x 

Skoler   x   

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen  x   

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen    x 

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 

styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
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Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 2 av 27 - Tilstandsrapport for grunnskolen Storfjord 2015 -september 2016 

vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 

personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 4 av 27 - Tilstandsrapport for grunnskolen Storfjord 2015 -september 2016 

1. Sammendrag 
Skolene har med utgangspunkt i resultater og erfaringer på den enkelte skole,sammen sett på 

utfordringer som det er mest påkrevd å jobbe målrettet mot og tiltak er allerede satt i verk innafor noen 

punkt og videre skal det settes ekstra fokus på følgende områder framover. De er samlet i 10 punkt: 

  

1. Psykososialt arbeid læringsmiljø A: Målrettede tiltak på hver av skolene for å få mobbetallene 

lavest mulig mot null-toleranse. Her må alle parter (ansatte, elever og foreldre) i skolesamfunnet 

være sam-gående mot samme mål og velge felles strategi og tiltak etter en omforent forståelse 

av utfordringer individuelt, gruppevis, klassevis og skolen som helhat. 

2. Psykososialt arbeid og læringsmiljø B: Prosjektstillingene som sosialpedagoger som skolene 

pr. i dag har, bør gå over i fast drift etter evaluering og justering av arbeidsoppgaver, i samråd 

med skole og forebyggende tjeneste. 

3. Elevdemokrati: Elevene skal oppleve større grad av medvirkning og medbestemmelse etter 

alder og forutsetninger. 

4. Grunnleggende ferdigheter: Regning som fagområde må settes opp som satsningsområde. 

5. Tilpasset opplæring: Skolene skal fokusere på å fortsette å styrke de laveste klassetrinnene 

gjennom fordeling av personalressurser. Dette for å forhindre at elever sakker akterut og får 

hjelp og støtte tidsnok i opplæringsløpet. Læring gjennom arbeid (før «Inn på tunet») er et tiltak 

som er med på å skape motivasjon og variasjon for elever som trenger det. Entreprenørskap er 

også herunder. 

6. Frafall og gjennomføring: Skolene har og skal fortsette å ha, en tilnærming der grunnskolen 

kan kompensere for at elever har ulike sosiale utgangspunkt (sosial utjevning). Det vil bidra til at 

flere elever gjennomfører videregående opplæring som grunnlag for et arbeidsliv eller videre 

utdanning. 

7. Metodikk og skoleutvikling: Ungdomstrinn i utvikling- nasjonal satsning. Skolene har valgt 

klasseledelse som utviklingsområde og satsninga skal virke inn i det enkelte klasserom.Skoler og 

klasser forsker på egen praksis og gjør aksjoner som skal forbedre klasseledelse i en utvidet 

forståelse av begrepet. En gruppe universitetetslærere er eksterne veiledere, Nord Troms-

kommunene har en egen utviklingsveileder som koordinerer og kommunen har en ressurslærer i 

20 % stilling for å bidra inn i skolene. 

8. Vurdering for læring: Skolene ønsker å sette enda større fokus på hvordan 

elevvurderingsarbeidet skal bli best mulig i den hensikt at elevene får kvalitativt gode og presise 

tilbakemeldinger i det enkelte fag og som fremmer læring. 

9. Spesialundervisning: Den enkelte skole skal gjennom ressurslærer og ressursgruppene gi 

innholdet i spesialundervisninga et fokus. Hvis spesialundervisninga ikke fungerer mht forventet 

framskritt, så må andre tiltak utprøves. 

10. Kompetanseheving: Langsiktig og strategisk kompetansehevingsplan for lærere er under 

arbeid. Dette for å være i forkant av kompetansestrategien og sikre at skolene har god 

kompetanse. Kommunen har en frist på 10 år for å videreutdanne og rekruttere lærere slik at de 

er kvalifisert for fag der kravene i Opplæringsloven nå er definert med studiepoeng. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

 

2.1.1. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 

hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 

sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 

kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 

det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 

norskopplæring. 

 

 

Lokale mål 
Det skal være stor nok lærertetthet i grunnskolen, spesielt de første årene, for å kunne ivareta 
tilpasset opplæring og den enkelte elev sine evner og forutsetninger. 
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Illustrasjonen er hentet fra 

Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Indikatorene her er tredelt og viser barnetrinn, ungdomstrinn og lærertetthet i ordinær undervisning 

(dvs. eks. spes.u.v og norsk for minoritetsspr.) . Sammenligningene er med egen kommunegruppe, fylke 

og nasjonalt. 

Antellet elever pr. lærer i Storfjord er høyere enn i kommunegruppe 6, men lavere enn i Troms fylke og 

nasjonalt. Siden barnetallet i kommunen er for nedadgåvende vises også dette på elevgruppene. 

Elevgrupper i ordinær undervisning er nesten på fylkesnivå. 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 

årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 

denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Opprettholde dagens nivå i begge skolene. 

 

Storfjord kommune skoleeier | Fordelt på periode  

Indikator og nøkkeltall  2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

Talet på elevar 253 254 234 218 220 

Årsverk for undervisningspersonale ( feil innrapportering) 35,9 36,2 30,9 23,4 30,9 

Andel årstimer til undervisning gitt av 

undervisningspersonale med godkjent utdanning 
96,6 99,9 95,7 99,1 92,5 

Storfjord kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 
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Skoleeiers egenvurdering 

Det er utfordrende å ha sammenslåtte klasser i noen fag, med både faglig og aldersmessig spredning. 

Storfjord har, når det lyses ut faste stillinger et godt søkergrunnlag. Utfordringene er og kommer når 

lærere er ustabile over tid og sykemeldinger kommer. Det er vanskelig og så å si umulig å få fagfolk i 

midlertidige og tidsbegrensede lærerstillinger i en distriktskommune. Dette er en utfordring som 

kommunen må jobbe målrettet for å møte i framtida.Når det gjelder andelen lærere uten godkjent 

utdanning, baserer det seg på at GSI skiller på antall studiepoeng i de fag lærere underviser i.I 

kombinerte skoler vil det gi utslag i «avvik».  

2.2. Læringsmiljø 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 

obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 

elevrådsarbeid. 

 Mobbing på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra 

hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall 

elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de 

mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et 

gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 Andel elever som har opplevd mobbing: 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent). Se eget 

diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt 

og andel som er i prosent. 

 

Lokale mål 
Mål for alle klassetrinn: Null-toleranse for mobbing 
Elevene i Storfjordskolen skal oppleve større grad av mestring, støtte fra lærere, elevdemokrati, 
vurdering for læring og læringskultur  på samme nivå som nasjonalt. 
Skolene må, så langt det er mulig, planlegge med stabile lærere for 10.trinn.  

Elevdemokrati har vært satsningsområde, men det vises ikke på målingen. Derfor må skoleledelsen og 
skolens ungdomstrinn jobbe og gjøre tiltak ift undersøkelsen slik at elevene opplever større grad av 
mestring. 
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

7.trinn: Indikatorene viser at Storfjord ligger på linje med K gruppe 6, Troms fylke og nasjonalt i de 

fleste kategorier. Når det gjelder mestring ligger Storfjord en desimal dårligere an enn de samme, 

skoleåret  2015-16. Når det gjelder mobbing 7.trinn ligger Storfjord og k.gr. 6 på 1,3 mens fylket og 

nasjonalt er tallet 1,2. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i 

skolen.Mao lav verdi er positvt, høg verdi, negativt. 
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10.trinn: Indikatorene viser at Storfjord skoleåret 2015-16 ligger lavere enn kommunegruppe 6, Troms 

fylke og nasjonalt i de fleste kategorier, bortsett fra mobbing der vi ligger på fylkes- og nasjonalt nivå. 

Forklaringer som skolene har analysert seg fram til, er bl. a at det har vært vikarer og utskiftinger av 

lærere i mange fag spesielt på høsten da elevundersøkelser blir gjennomført. Dette er noe elevene 

merker godt og de uttrykker misnøye med at det er ustabilt når det gjelder lærere. Skolene repporterer 

forøvrig om at de fleste elevene i 10.klasse stiller krav og tar skolearbeidet på største alvor, derfor 

misnøye med at det er ustabilt med lærere. 

 

2.2.2. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har 

krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 

i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet. 

Lokale mål 
Alle elever i Storfjordskolen skal kunne møte på skolen og oppleve at de blir sett og hørt av medelever 
og voksne. 
Ingen elever i Storfjord skal grue seg til skoledagen 
Alle elever skal oppleve at det er trygt å skolen og hvis de opplever at ting er ugreit, så skal de ha 

noen voksne trygghetspersoner på skolen som de kan gå til til. 
Den voksne skal handle (aktivitetsplikt). 

 

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolene jobber etter internkontrollsystem som er basert på å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. 

Det er gjort flere enkeltvedtak ved begge skolene som sikrer elevene individuelle rettigheter til en 

mobbefri skoledag. Kommunen har som et tillegg til skolenes apparat, opprettet beredskapsteam mot 

mobbing som alle i skolesamfunnet kan melde inn saker til dersom foreldre/skole ikke klarer å løse 

saken. Til nå har temaet har tre saker til behandling. PPT leder teamet. 

2.3. Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 

nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 
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 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 

er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

Lokale mål 
Lesing 5.trinn: Flere elever på mestringsnivå 3 og færre på laveste mestringsnivå. 
Regning 5.trinn: Flere elever på mestringsnivå 3 
Engelsk 5.trinn:Holde minimum samme nivå i engelsk. 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lesing 5.trinn:Storfjord har halvparten færre elever på laveste mestringsnivå sammenlignet med Troms 

fylke og nasjonalt. Vi har flest elever på mestringsnivå 2. Noe færre enn Troms fylke/nasjonalt på nivå 3 

(høgeste nivå) 

Regning 5.trinn:Storfjord ligger over kommunegruppe 6, men under fylket og nasjonalt. Vi har flest 

elever på nivå 2, men færre elever enn landsgjennomsnittet på nivå 3 

Engelsk 5.trinn: Storfjord ligger over landsgjennomsnittet 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 

prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

-�24�-



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 17 av 27 - Tilstandsrapport for grunnskolen Storfjord 2015 -september 2016 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
8.trinn lesing: holde minimum samme nivå i leseferdigheter 
8.trinn regning: færre elever på laveste nivå og flere på det høyeste nivå 
8.trinn englesk: holde minimum samme nivå 

 

 

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

8.trinn lesing: Storfjord ligger over landsgjennomsnittet i lesing 

8.trinn: regning- Storfjord ligger under landsgjennomsnittet i regning og det er i hovedsak antallet elever 

på laveste mestringsnivå og at vi har færre elever på høgeste nivå, som bidrar til resultatet.Resultatet 

krever oppfølging på den enkelte skole. 

8.trinn engelsk: ingen elever som har deltatt, er på laveste mestringsnivå. Storfjord ligger over 

landsgjennomsnittet i engelsk. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
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Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
Alle fag: at eksamenskarakter er nærmere opp til standpunkt eller bedre. 

 

-�29�-



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 22 av 27 - Tilstandsrapport for grunnskolen Storfjord 2015 -september 2016 

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Viktige forutsetninger å være klar over: Det er kun en gruppe eller en klasse som kommer opp i det 

enkelte fag, mens resultatet i standpunkt for kommunen er for alle elever på 10.trinn i kommunen. 

Eksamen 2015: 

Norsk hovedmål skriftlig. Storfjord ligger to desimaler under landsgjennomsniitet (3,2 mot 3,4)  - NB. det 

er kun av klassene i kommunen som har eksamen i faget. 

Norsk hovedmål standpunkt: Storfjord 4,2 mot nasjonalt 3,8 

Matematikk skriftlig eksamen: 2,2 mot nasjonalt 2,9 

Matematikk standpunkt: 3, 3 mot nasjonalt 3,5 

Engelsk skriftlig: ikke eksamen i faget 2015. 

Engelsk skritlig standpunkt ligger helt på nasjonalt snitt. 

2.3.4. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Gode vurderingsrutiner.Sette søkelys på at tilbakemeldinger til elevene er presise og framtidsrettet for 
å fremme læring hos enkelteleven. 
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Storfjord ligger på 40, 5, mens nasjonalt snitt er 40, 7 og det er små forskjeller. 

2.4. Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 

grunnskolen. 
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Lokale mål 
100 % overgang til videregående skole 

  

 

 

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode  

Indikator og nøkkeltall  2010 2011 2012 2013 2014 

Storfjord kommune skoleeier - Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole 
96,4 93,8 86,7 91,7 100,0 

Kommunegruppe 06 - Elever (16 år) som er registrert i videregående 

opplæring samme år som avsluttet grunnskole 
97,4 97,9 95,7 98,0 97,5 

Troms fylke - Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring 

samme år som avsluttet grunnskole  97,3    

Nasjonalt - Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring 

samme år som avsluttet grunnskole 
97,7 97,7 97,8 97,9 98,0 

Storfjord kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Alle elever gikk over i videregående skole vår 2014 og det er veldig bra!! 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Skolene følger opp resultater i lærergrupper. 

Brukerorganer ved skolene får resultatene presentert årlig og drøfter disse for skolen.Tiltak avtales. 

Foreldre får vite om resultater for sine elever i NP. 

Klasselærermøter gjør tiltak for enkeltelever 

Resultatetene blir gjennomgått i skoleledermøter og tiltak avtales. 

Erfaringsdeling med rektornettverk i Nord Troms. 

Skoleiers kvalitetssystem gjennomgås årlig i skoleledermøte. 

Storfjord kommune har som skoleeier hatt ett tilsyn i 2015, initiert av FAU Hatteng. Ingen avvik funnet i 

læreres, skolenes eller skoleeiers håndtering av regelverk. 
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4. Konklusjon 
Arbeidet med kvalitet er en kontinuerlig prosess. Prosessene betinger involvering og dialog både innad i 

den enkelte skole og oppover eller nedover i systemet. Kvalitetsarbeid som fenomen,er en 

sammenhengende kjede av handlinger og prosesser og der endringer må gjøres etter analyse av 

resultater. Det holder ikke å kartlegge, det må initieres, utprøves og gjennnomføres tiltak som skaper 

endring der det er påkrevd.  

Kvalitetsarbeid krever at både skoleeier (her kommunestyre) og skolene har felles forståelse av behov og 

hva som skal til for at den enkelte skole skal levere optimalt ut i fra elevgrunnlag, lærerkompetanse og 

tilgjengelige materielle ressurser i form av utstyr, IKT infrastruktur, læremidler mm. Det er av 

avgjørende betydning at kommunen lokalt skaper helhet og sammenheng mellom ulike aktører i 

kvalitetsarbeidet, slik at elevene i Storfjordskolen får det beste.Storfjordskolene jobber systematisk med 

utvikling og forbedring av de tjenester som kommunen skal gi i grunnskolene. Det er mange faktorer 

som avgjør hvor godt vi lykkes, men disse faktorene må ses på i sammenheng og det må lyttes til de 

som er profesjonsutøvere i dag og som best vet hva som må til for å skape den beste skolen i hht dagens 

læreplaner og formål. 
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Arkivsaknr: 2015/1287 -43 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Ann-Heidi Årland 

 Dato:                 24.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

63/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

49/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Økonomirapport 2. kvartal 2016 

 

 

Saksopplysninger 

Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 6 første måneder, perioden 1. januar til 30.juni  

2016.  Budsjettkontrollen omfatter både drifts- og investeringsbudsjettet, og øvrige vedtatte 

budsjettmessige forutsetninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de 

enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Unntakene fra dette er: 

 

 Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert 

med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni. 

 Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet 

lagt på desember. 

 Inntektsføring bruk av fond er budsjettert i desember. 

 Eiendomsskatt, samt VA-gebyr er periodisert til de månedene fakturering skjer. 

 Skatteinngang er periodisert etter gjennomsnitt de tre siste år 

 Rammetilskudd er periodisert på ti terminer 

 Rente- og avdragsutgifter er periodisert etter forfallstidspunkt 

 

 

Sentrale generelle budsjettforutsetninger 2016 

Lønnsvekst 2,7 % 

Pensjonsinnskudd lærere 11,0 % 

Pensjonsinnskudd sykepleiere 15,7 % 

Pensjonsinnskudd øvrige ansatte 13,8 % 
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Sykefravær 2. kvartal 2016 
 

Det er registrert et sykefravær på 10,60% i 2. kvartal i 2016 mot 8,26% samme periode i fjor. 

 

 

Investeringer pr 30.juni 
 

Pr 30. juni er det utgiftsført kr 5.758.908,- i investeringsregnskapet av et budsjett på kr 

27.185.000,-. 

 

 

Forvaltning av ledig likviditet 

Storfjord kommune har ingen ledig likviditet og har derfor ingen plassering av disse i markedet. 

 

 

 

 

 

30.06.2016 Budsjett Kommentar

1000 Oppgradering vannledning Stubbeng-Tømmernes -                   500 000             oppstart høst 16

1001 Forprosjekt hovedplan VA i Storfjord 33 852             150 000             oppstart juni 16

1002 Forprosjekt avløpsrensing i Skibotn -                   1 200 000          oppstart høst 16

1003 Skolelokaler og flerbrukshall - inventar og utstyr -                   1 000 000          pågående prosess

1005 Oppgradering datakommunikasjon kommunale bygg -                   200 000             ikke igangsatt

1006 Strakstiltak svømmebasseng HAtteng 110 197           2 000 000          betongkonstruksjon ute på anbud

1007 CAFS/skumanlegg brannbil Skibotn -                   450 000             oppstart høst 16

1008 Utvikling nytt boligfelt Hatteng -                   300 000             arealplan godkjennes juni, reg.plan høst 16

1009 Alarmanlegg kontorer -                   280 000             anbud juni

1010 Områdesikring Furuslottet barnehage -                   300 000             oppstart høst 16

1011 Forprosjekt sentrumsplan Hatteng -                   500 000             oppstart høst 16

1012 Innkjøp bil med 9 seter til Forebyggende avdeling -                   600 000             pågående prosess

104 Saksbehandlings-/arkivsystem Ephorte 5 52 264             -                      

142 Kommunale veier, asfaltering -                   500 000             oppstart høst 16

171 Kommunale boliger 524 711           400 000             igangsatt, bolig 1 renoveres

260 Lydanlegg /orgel Storfjord kirke 24 419             -                      igangsatt

330 Sentrumsplan Skibotn 26 681             -                      ferdig

337 Veger -Skibotn sentrum 150 286           -                      ferdig

626 Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner -                   200 000             pågående prosess

667 Digitalisering VA-ledninger -                   100 000             pågående prosess

716 Brannteknisk kommunale bygg 47 766             2 000 000          pågående prosess

719 Branntekniske tiltak andre kommunale bygg 168 944           -                      pågående prosess

721 Oteren barnehage - tilbygg 1 077 125       1 700 000          ferdig ila juni 16

729 Skibotn skole - vannskade sløydsal 160 612           -                      ferdig

732 Utvidelse vaktrom Elvevoll 209 791           600 000             pågående prosess

736 Oppgradering tak Åsen omsorgssenter 1 485 541       1 500 000          pågående prosess, overlevering gjenstår

739 Generell oppgradering Åsen oms, inkl ventilasjon 394 291           1 400 000          pågående prosess

740 Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse 85 184             1 000 000          pågående prosess

741 Vann og avløp Oteren generelt -                   700 000             oppstart høst 2016

743 Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom -                   150 000             oppstart høst 16

744 Effektivisering, hjelpemidler VM 75 185             120 000             pågående prosess

763 Utvidelse Skibotn kirkegård -                   550 000             oppstart høst 16

775 Valmuen -tilrettelegging og midlertidig drift 10 853             -                      avsluttet

778 Valmuen- forsikringssak bygg 28 575             7 785 000          pågående prosess

961 EK-INNSKUDD KLP 1 092 631       1 000 000          oppstart juni 16

5 758 908       27 185 000       

Prosjekt
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Forvaltning av gjeldsportefølje 
Storfjord kommune har pr 30.06.16 kr 170.162.060,- i langsiktig gjeld til egne investeringer. Pr 

1. januar var den langsiktige gjelden på kr 173.569.310,- Det er foreløpig ikke tatt opp lån til 

investeringer hittil i år. Dette vil bli gjort i løpet av høsten. I tillegg utgjør Startlån fra 

Husbanken kr 29.162.995,- etter opptak av årets vedtatte startlånsopptak på kr 4,0 mill. 

 
 

59 % av gjeldsporteføljen har fast rente, mens 41% har flytende rente. I henhold til 

finansreglementet skal minst 1/3 være fastrente og 1/3 være flytende rente.  

 

Oversikt over langsiktige lån: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato
Fast/ 

flytende
Bindingstid Rente Saldo

LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2009 3mnd Flytende 2 -24 835 000          

LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2011 3mnd Fast/swap 13.12.2021 3,64 -8 920 000            

Kommunalbanken 20020290 01.06.2017 Flytende 1,67 -758 860               

Kommunalbanken 20020288 10.11.2016 Flytende 1,67 -1 168 770            

Kommunalbanken 20030329 30.06.2023 Flytende 1,67 -1 387 500            

Kommunalbanken 20040625 24.09.2024 Fast 24.09.2018 1,68 -3 513 420            

Kommunalbanken 20040626 24.09.2034 Fast 24.09.2020 2 -4 686 590            

Kommunalbanken 20070670 21.12.2037 Fast 20.12.2016 3,5 -45 841 650          

Kommunalbanken 20100675 10.10.2040 Fast 22.10.2025 2,64 -37 527 260          

Kommunalbanken 20120480 20.10.2042 Flytende 1,67 -8 625 000            

Kommunalbanken 20130748 01.12.2043 Flytende 1,67 -3 406 680            

Kommunalbanken 20150660 08.12.2045 Flytende 1,67 -9 636 670            

KLP Kommunekreditt 10307 01.12.2019 Flytende 2 -3 090 000            

KLP Kommunekreditt 10558 17.10.2026 Flytende 2,3 -9 954 660            

KLP Kommunekreditt 53251 22.10.2044 Flytende 2 -6 810 000            

HB 16707985 1999 01.05.2017 Flytende 1,673 -20 000                  

HB 16713931 2004 01.12.2022 Flytende 1,673 -341 050               

HB 16714274 2005 01.09.2030 Flytende 1,673 -768 515               

HB 16715092 2007 01.05.2025 Flytende 1,673 -1 171 699            

HB 16715411 2008 01.07.2026 Flytende 1,673 -1 548 509            

HB 16715744 2009/2010 01.07.2027 Flytende 1,673 -4 653 900            

HB 16716074 2010 01.11.2028 Flytende 1,673 -2 159 956            

HB 16716160 2011 01.03.2026 Flytende 1,673 -2 944 326            

HB 16716373 2012 01.04.2037 Flytende 1,673 -3 186 912            

HB 16716557 2013 01.05.2038 Flytende 1,673 -1 741 462            

HB 16716808 2014 01.06.2039 Flytende 1,673 -2 760 000            

HB 16717052 2015 01.05.2045 Flytende 1,673 -3 866 666            

HB 16717278 2016 01.05.2045 Flytende 1,673 -4 000 000            

-199 325 055       

vi
de

re
fo

rm
id

lin
gs

lå
n

Lå
n 

ti
l i

nv
es

te
ri

ng
er

-�38�-



 

 

 

 

Driftsbudsjett og -regnskap pr 30.juni 
 

1.0 Politisk styring 

 

 
 

Merforbruk totalt på kr. 177 112,- som skyldes i hovedsak tapsføring av sykepenger til tidligere 

ordfører. Høyesterett har avsagt dom i mars 2016 og slått fast at en ordfører ikke er å anse som 

arbeidstaker i folketrygdlovens forstand. Avgått ordfører har i ettertid kontaktet kommunen og 

refundert mottatte sykepenger fram til sin avgang 8.oktober 2015 med kr. 66 837,-. Beløpet er 

netto etter innbetalt skatt.  

I K-styrets budsjettregulering 22.06 ble kr. 214 034,- tilført kapitlet. Dette er ikke medtatt i 

justert budsjettrapport.  

 

Det foreligger ikke et forbruk utover planlagt budsjett.  

 

 

1.1 Sentraladministrasjonen 

 

 
 

Mindreforbruk totalt på kr. 469 750,-, som skyldes at vi betaler halvårs- og årsutgifter tidlig i 

året for kontingenter, porto, forsikringer etc., mens budsjettet er periodisert for 6 måneder. 

 

Det foreligger ikke spesielle forhold så langt, som gir grunn til uro. 

Kommunen ble trukket inn for rettsapparatet i en tvistesak om privat eiendom, og det er påløpt 

advokatutgifter som har tatt hele års bevilgningen. Noen rekrutteringsutgifter er også påløpt uten 

at det var planlagt. 

 

 

1.2 Oppvekst og kultur 

 

 
 

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 331 697 395 714 64 016

Øvrige utgifter 704 251 616 567 -87 685

Inntekter 103 443 -50 000 -153 443

Politisk styring 1 139 392 962 280 -177 112

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 4 030 495 4 261 041 230 546

Øvrige utgifter 1 707 430 2 145 918 438 488

Inntekter -277 243 -476 527 -199 284

Sentraladministrasjon 5 460 683 5 930 433 469 750

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 19 951 612 18 568 389 -1 383 223

Øvrige utgifter 8 042 542 7 697 848 -344 693

Inntekter -7 209 945 -4 807 936 2 402 010

Oppvekst- og kulturetaten 20 784 209 21 458 302 674 093
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Mindreforbruk totalt på kr. 674 063,- som skyldes statlig tilskudd grunnskole 2016 og brukt 

mindre på barnevern ihht. budsjett. 

 

Oppvekstadm. har et merforbruk som skyldes tilskudd privat barnehage 2016 som er belastet for 

hele året. 

Voksenopplæringen har et merforbruk som skyldes norsktilskudd som ikke er inntektsført i 

regnskapet pr. juni.  

Språksenteret har et mindre forbruk som skyldes prosjektmidler som er mottatt, men ikke 

periodisert over året. 

Skibotn skole har et merforbruk som skyldes mindre foreldrebetaling SFO enn budsjettert. 

Refusjon finsk vår 2016 og minoritetsspråklige barn asylmottak vår 2016 som ikke er mottatt.  

 

Et merforbruk på pensjon for hele etaten som i hovedsak gjelder skolene som er i Statens 

pensjonskasse. 

 

Hatteng skole har i løpet av sommeren fått tre nye elver som følge av familiegjenforening for 

bosatte flykninger. Disse elevene har gjennom opplæringsloven krav på timer til norsk som 

andrespråk, timer til to-språklig fagopplæring og morsmålsopplæring inntil de får med seg 

opplæringa på norsk. Det vil bli gjort enkeltvedtak på den særskilte opplæringa. Stipulert 

merkostnad ca. 114 000,- for resten av budsjettåret. 

Det finnes ingen andre eksterne tilskuddordninger til denne opplæringa, enn tilskuddet 

kommunene får til flykninger. Det vil derfor bli meldt som sak til budsjettregulering med 

tilføring av kr. 114 000,- til Hatteng skole for den ekstra lærerressursen som er iverksatt. 

 

 

 

1.3 Helse- og omsorgsetaten 
 

 
 

Fysioterapi har et merforbruk på enkelte driftsposter som dekkes inn av fondsmidler (Grønn 

resept og Folkehelsefondet), og når budsjettreguleringen fra juni er lagt inn. 

 

Åsen omsorgssenter har et merforbruk på lønnsposter som ekstrahjelp og overtid som skyldes 

overbelegg 1.halvår, både på døgn og dagopphold samt periodevis utfordrende vikartilgang. 

Regnskapet totalt viser mindreforbruk da utgiftene dekkes med egenbetalinger. 

 

BPA Skolebakken har et merforbruk som skyldes ressurskrevende tilskudd innbetales 

etterskuddsvis påfølgende år. Budsjettreguleringen på kr. 300 000,- som ble vedtatt i juni er ikke 

lagt inn.  

 

Hjemmetjenesten har et mindreforbruk på fastlønn som må sees i sammenheng med 

omsorgslønn, jfr. ekstra midler til styrking av hjemmetjenesten i budsjettbehandlingen 2016. 

 

Forebyggende avdeling har et mindreforbruk som skyldes at det er budsjettert med lærlinglønn 

fra og med 01.01.16, men tiltaket er ennå ikke kommet i gang. Forventet oppstart 01.09.16.  

 

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 27 038 058 28 680 976 1 642 918

Øvrige utgifter 7 598 841 7 602 185 3 344

Inntekter -6 072 161 -9 718 332 -3 646 172

Helse og omsorg 28 564 739 26 564 829 -1 999 910
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Psykisk helse og rus har et merforbruk som skyldes at noe er feilført på fastlønn som egentlig 

skal gå på prosjektmidler som er satt på bundet fond. Dette vil bli rettet opp i. Noen inntekter er 

enda ikke kommet inn. 

 

PU og Skibotn avlastning har et mindreforbruk på lønn som vil jevne seg ut i løpet av året, dette 

i hovedsak pga. store utgifter til ferievikarer i sommermånedene. 

Inntekt res.krev tjenester er ikke periodisert og dermed vil regnskapet totalt sett vise ovrforbruk. 

 

Aleris Ungplan viser et merforbruk da inntekt ifht. res.krev tjenester ikke er periodisert og 

dermed påvirker dette regnskapet totalt sett. Her kan det bli et overforbruk i 2016.  

Dette pga. at når budsjettet for 2016 ble laget var det en forventning om reduksjon i tjenestenivå. 

Denne reduksjonen blir det ikke noe av. På dette ansvaret får også kommunen tilskudd for 

res.krevende tjeneste, også om utgiftene øker. 

 

Pr. 2.kvartal ser det ut for at regnskapet ikke viser noen store urovekkende tendenser på 

ansvarene i Forbyggende avdeling, uten om ansvar 318, her kan det forventes et merforbruk. 

 

 

1.4 Næringsetaten 

 

 
 

Næringsetaten har et mindreforbruk på kr 223 430,- som i hovedsak skyldes lite utbetaling fra 

næringsfondene i 1.halvår. 

 

Bruk av fond vil regulere seg over året. 

 

 

1.5 konsesjonskraft 

 

 
 

Inntektsført konsesjonskraftsalg for januar - mai samtidig er utgifter til uttak av konsesjonskraft 

ikke ført i regnskapet for juni. Dette vil utjevne seg i løpet av året. 

Konsesjonsavgiften inntektsføres og avsettes til næringsfondet ved årsslutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 756 464 925 001 168 537

Øvrige utgifter 986 231 1 686 806 700 575

Inntekter -1 226 818 -1 872 500 -645 682

Næringsetaten 515 876 739 307 223 430

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Øvrige utgifter 2 206 034 1 100 810 -1 105 224

Inntekter -2 989 108 -1 898 925 1 090 183

Konsesjonskraft -783 074 -798 115 -15 041
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1.6 Plan- og driftsetaten 

 

 
 

Brannvern har et merforbruk på ca. kr. 360 000,- som skyldes befalskurs og konstabelkurs som 

var budsjettert i 2015 men kursene ble gjennomført i januar 2016.  

Budsjettreguleringen som ble vedtatt i juni er ikke lagt inn. 

 

Vann og avløp har et mindreforbruk som vil jevne seg ut i løpet av året. 

 

Veger har et merforbruk som skyldes vintervedlikehold. 

 

 

1.7 Plan- og driftsetaten - bygg 

 

 
 

Oteren barnehage har et merforbruk på fast lønn og andre vikarer som er skyldes ombygging og 

fravær.  

 

Bolig og miljø har et merforbruk som skyldes at alt av inngående festeavgift er belastet januar 

og februar, mens budsjettet er periodisert på 12 måneder. 

 

Samlet vurdering for kap. 1.6 og 1.7 

Periodiseringsavvik på enkelte poster på alle ansvar som vil jevne seg ut i løpet av året. 

 

Ikke de store overraskelsene så langt i regnskapet. Det er hektisk med flere prosjekter som går 

parallelt, og flere kommer i løpet av høsten. Bemanningen er fortsatt ikke 100% pga. sykefravær 

og ikke ansatt ingeniør som skal erstatte JSN som er begynt som planlegger. 

 

 

1.9 Finans 

 

 
 

Eiendomsskatt verk og bruk viser en merinntekt på kr 268 453,- men det er fremmet flere klager 

på takseringen og noen av de som har klaget har heller ikke betalt inn skatten. 

 

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 3 134 626 2 912 765 -221 862

Øvrige utgifter 3 532 256 4 126 048 593 793

Inntekter -4 655 846 -3 628 536 1 027 309

Driftsetaten 2 011 036 3 410 277 1 399 241

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 3 030 718 3 448 862 418 144

Øvrige utgifter 3 940 120 3 467 254 -472 867

Inntekter -2 618 718 -2 487 439 131 279

Driftsetaten - Kommunale bygg4 352 120 4 428 676 76 556

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 0 128 743 128 743

Øvrige utgifter 5 991 932 6 909 920 917 988

Inntekter -79 855 346 -79 470 456 384 890

Finans -73 863 413 -72 431 793 1 431 620
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Skatteinngangen viser en merinntekt på kr 814 877 ihht periodisert budsjett. Skatteinngangen for 

årets 6 første måneder ligger kr 129 318,- under samme periode i fjor. 

 

Inntektsutjevningen viser en mindreinntekt i forhold til budsjett, det bruker de første månedene 

og være ujevn ihht budsjett. 

 

Renter og avdrag viser små avvik i forhold til budsjett. 

 

Premieavvik for pensjon posteres ved årsslutt og utgjør mindreforbruket på lønnspostene. 

 

 

Sammendrag 

 

Rapporteringen for 2.kvartal viser at budsjettet følges i de fleste etater. Det er noen 

periodiseringsavvik og litt etterslep både på utgifter og inntekter pga ferieavvikling, men etatene 

har likevel god oversikt. 

 

Budsjettreguleringene som ble vedtatt i juni er ikke lagt inn. 

 

Skatt og inntektsutjevning utgjør en relativt stor andel av inntektene til kommunen. Den 

generelle utviklingen i økonomien, herunder eventuell vekst, og utviklingen i arbeidsledigheten 

vil påvirke disse størrelsene. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Økonomirapport 2. kvartal 2016 tas til orientering. 

 

 Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 31.08.2016  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport 2. kvartal 2016 tas til orientering. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/239 -17 

Arkiv: C55 

Saksbehandler:  May-Tove Lilleng 

 Dato:                 05.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/16 Storfjord levekårsutvalg 13.09.2016 

50/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Søknad fra Stiftelsen Lásságámmi om indeksregulering av kommunalt årlig 

driftstilskudd  

Vedlegg: søknaden 

Saksopplysninger 

Stiftelsen Lásságámmi søker i brev av 3.mai 2016 om at Storfjord kommune fra og med 2017, 

pris- og indeksregulerer det årlige kommunale tilskuddet til stiftelsen. Det årlige kommunale 

tilskuddet er på kr. 50 000 og har vært på samme sum siden oppstart i 2004. Tilskuddet gis over 

kulturbudsjettet. Stiftelsen kjøper sekretariatstøtte hos Storfjord kommune gjennom egen avtale. 

 

Det forutsettes at Stiftelsens formål og mål i store trekk er kjent. Kort oppsummert historikk:  

 

Stiftelsen Lásságámmi ble stiftet 29.1. 2004. Stiftere er Sametinget i Norge, Storfjord kommune, 

Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø, Det arktiske universitet. Stiftelsen holder til i 

Storfjord. Stiftelsens formål er å ta hånd om og fremme den kulturelle og åndelige arven atter 

kunstneren Nils Aslak Valkeapää, samt forvalte hans bolig i Skibotn som kunstner- og 

forskerbolig. Nils Aslak Valkepää bosatte seg i Storfjord i 1996 og flyttet inn i sin bolig 

Lásságámmi i 2001. Storfjord kommune hadde gitt han tomta han ønsket i Skibotn, i 50 års 

gave. Stiftelsen har eget nettsted der mer informasjon kan hentes: www.lassagammi.no  

 

1. Oversikt over stiftelsens økonomiske rammebetingelser 

 

A. Faste tilskudd 

 

Stiftere Driftstilskudd ved oppstart 

2004 

Driftstilskudd 2016 

Sametinget 
 

200 000 296 000  

indeksregulerer årlig 
Troms fylkeskommune  200 000 210 500 

 Justert opp to ganger i perioden 2004-

2016 
Storfjord kommune 
 

 50 000 50 000 
 Ikke justert, ikke indeksregulert 
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Universitetet i Tromsø, 

det arktiske universitet 

Ingen tilskudd I hht lovverk, forhindret fra å 

yte driftstilskudd 

 

 

B. Variable inntekter 

Stiftelsen har variable inntekter årlig i form av husleie av kunstner- og forskerbolig og salg av 

rettigheter. Dette utgjør til sammen ca. 50 000 pr. år.  

 

Vurdering 

Stiftelsen Lásságámmi er en viktig kulturell medspiller i kommunen og er med på å gi 

kommunen et godt omdømme som kulturkommune og kunstner- og forskerboligen er også med 

på å bidra til å sette Storfjord på kartet som reisemål. Storfjord kommune har Mangfold styrker 

som kommunemotto og Stiftelsens formål og fysiske nærvær i kommunen bygger opp under 

kommuneplanens samfunnsdel og overordna målsetting som bl. a er reiseliv, kultur og 

opplevelse. Søknaden om indeksregulering av kommunens årlige driftstilskudd vil ikke utløse 

store summer, men vil være et bidrag som mer er et signal fra Storfjord kommune om 

verdsetting av det arbeidet som stiftelsen utfører og følge Sametingets praksis om årlig 

prisjustering. I sum vil det beløpe seg på en årlig økning på ca. kr.1 500. Troms fylkeskommune 

er den tredje stifteren som kan yte tilskudd og kommunens holdning kan bidra til at også Troms 

fylkeskommune gjør det samme. 

 

Rådmannens innstilling 

Storfjord kommune skal fra 1.1.2017 pris- og indeksregulere kommunens driftstilskudd til 

Stiftelsen Lásságámmi. Indeksreguleringa skal innarbeides i driftsbudsjettet fra 2017. 

 

 

 Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Storfjord kommune skal fra 1.1.2017 pris- og indeksregulere kommunens driftstilskudd til 

Stiftelsen Lásságámmi. Indeksreguleringa skal innarbeides i driftsbudsjettet fra 2017. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/571 -1 

Arkiv: G21 

Saksbehandler:  Anne Rasmussen 

 Dato:                 18.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/16 Storfjord administrasjonsutvalg 31.08.2016 

20/16 Storfjord levekårsutvalg 13.09.2016 

51/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Opprettelse av ny fastlegehjemmel 

Henvisning til lovverk: Det vises til rammeavtalen mellom KS og Dnlf for allmennlege i 

fastlegeordningen i kommunen, samt andre sentrale avtaler og forskrifter som regulerer 

tjenesten og samarbeidet.  

Saksopplysninger 

Fremtidens legetjeneste i Storfjord kommune er drøftet i etaten på bakgrunn av høy 

arbeidsbelastning på legene og stor utskifting i kommunelege II stillingen over de siste årene. 

Det fremkommer behov for en legehjemmel til for å få reduserte listestørrelser og få til en annen 

fordeling av de kommunale tilpliktede oppgavene. 

 

Storfjord kommune har per i dag 2 fastlegehjemler og en turnuslegehjemmel med kontorsted 

Storfjord legesenter, Oteren. Kommuneoverlegen har 40 % kommunal fast stilling med tillegg 

av 8% for veiledning av turnuslege, og kommunelege II har 30%. Fastlegene har et listetak på 

1200 personer på sine lister, med en gjennomsnittlig listestørrelse på 925 personer på hver liste. 

Dette er et forholdsvis høyt gjennomsnitt av listepasienter i forhold til mange distriktskommuner 

i Troms.  

Tidligere praksis var at kommunene måtte søke om å kunne få opprettet ny avtalehjemmel. 

Dette ansvaret for opprettelse ligger nå på kommunalt nivå og etter avtale i samarbeidsutvalget 

som er et samarbeidsutvalg mellom fastlegen og kommunen.  

I samarbeidsutvalget den 23.06.16 ble følgende faglige begrunnelser drøftet, jfr. vedlegg: 

 Redusert listestørrelse for den enkelte lege og dermed bedret arbeidsbelastning. Det 

forespeiles en fordeling til 600 – 650 listepasienter pr. lege. 

 Stabilisere legedekningen ved at tjenesten blir mer attraktiv. Storfjord må i fremtiden 

også påregne pendlende leger i større grad (fra by til distrikt). 

 Større fagmiljø. 

 Større og flere statlige krav til legetjenesten. 

 Øke kapasiteten og dermed kvaliteten på kommunale oppgaver som sykehjem, 

hjemmetjeneste, rus/psykiatri, helsestasjon, NAV m.m. Det anbefales å øke den 
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kommunale tiden med 12% stilling slik at fordeling mellom tre leger vil utgjøre 30% på 

hver. I dette inngår veiledning av turnuslege med 8% som kan gå på omgang mellom 

legene. 

 

Følgende økonomiske vilkår vil gjelde ved opprettelse av ny kommunal fastlegeavtale: 

 Basistilskudd: Kommunen utbetaler til allmennlegen den til enhver tid gjeldende 

basistilskudd per registrert person på legens liste. Basistilskuddet er p.t. kr. 442,- per 

person på listen. Ved opprettelse av ny fastlegehjemmel vil listepasienter fordeles på 3 

leger mot 2 i dag, og det vil dermed ikke påføre kommunen merutgifter.  

 Utjevningstilskudd: I kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal det i tillegg 

utbetales utjevningstilskudd til fastleger dersom gjennomsnittlig listelengde i kommunen 

er lavere enn 1200 personer. Differansen mellom 1200 og gjennomsnittlig listelengde for 

hjemmelen skal utjevnes per capita med p.t. kr. 442,-.  

Utjevningstilskuddet reguleres i henhold til folketall pr.01.01. i året. 

Ved opprettelse av ny fastlegehjemmel vil utjevningstilskuddet øke med kr. 500 000,- i 

årlig utgift for kommunen.  

 Praksiskompensasjon: Fastsatt årlig honorarsats for fravær av allmennpraksis på grunn 

av offentlig legearbeid, det vil si for den avtalte tid legen har til kommunale tilpliktede 

oppgaver. Her foreslås det en økning på 4,5 timer pr. uke til kommunale oppgaver som 

vil medføre økt årlig utgift på kr. 40 000,- 

 Fast 12% stilling inkl. feriepenger og pensjon: kr. 90 000,- i årlige lønnsutgifter. 

 Husleie: I henhold til avtale om økonomiske vilkår for fastlegehjemmel dekker fastlegen 

delvis utgiftene til drift av legepraksisen gjennom årlig husleie. Rådmannen forutsetter 

samme husleie for den nye hjemmelen som de eksisterende fastlegene har i dag. Dette 

utgjør p.t. en inntekt på 400 000,- per hjemmel. Husleien reguleres årlig i henhold til 

gjeldende konsumprisindeks. Det er ikke behov for å øke helsesekretærressurs. 

 

Årlig kostnad ved opprettelse av ny fastlegehjemmel beregnes til kr. 250 000,-  

Vurdering 

Fastlegerollen er i stadig endring som følge av statlige føringer for helsetjenesten. Her kan 

nevnes Samhandlingsreformen, oppfølging via NAV, deltakelse i ansvarsgrupper, stadig større 

behov for involvering i sykehjem, hjemmetjeneste og andre kommunale tjenester som 

rus/psykiske helse og forebyggende helsearbeid. (helsestasjon) Storfjord kommune har dessuten 

et asylmottak og har bosatt flyktninger hvor flere har fått familiegjenforening.  

Det vurderes som svært viktig å ivareta pasienters tilgang til sin fastlege ved mindre bruk av 

vikarleger, og at det er tilgjengelige plasser på listene for innbyggerne. Store lister kombinert 

med stadig utvidede oppgaver gir et uforholdsmessig arbeidstrykk på fastlegene. Fremtidens 

legetjeneste bør bestå av stabile leger som har spesialisering innenfor ulike områder. 

Rådmannen vurderer det derfor som svært viktig å opprette en ny fastlegehjemmel for å beholde 

stabilitet i tjenesten.  

Rådmannens innstilling 

Administrasjonsutvalget tilrår Kommunestyret å fatte slikt vedtak: 

1. Storfjord kommunestyre oppretter en ny fastlegehjemmel fra 01.01.17. Det forutsettes lik 

listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste. 

2. I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler 

reforhandles i Storfjord kommune. 

3. Kostnadene for ny fastlegehjemmel innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017. 

4. Kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart. 
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 Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 31.08.2016  

Behandling: 

Hanne Braathen ba om at hennes habilitet ble tatt opp til vurdering. 

Hanne Braathen ble enstemmig erklært habil. 

 

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Administrasjonsutvalget tilrår Kommunestyret å fatte slikt vedtak: 

5. Storfjord kommunestyre oppretter en ny fastlegehjemmel fra 01.01.17. Det forutsettes lik 

listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste. 

6. I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler 

reforhandles i Storfjord kommune. 

7. Kostnadene for ny fastlegehjemmel innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017. 

8. Kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart. 

 

 

 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016  

Behandling: 

Administrasjonsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering. 

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

9. Storfjord kommunestyre oppretter en ny fastlegehjemmel fra 01.01.17. Det forutsettes lik 

listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste. 

10. I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler 

reforhandles i Storfjord kommune. 

11. Kostnadene for ny fastlegehjemmel innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017. 

12. Kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart. 
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Storfjord kommune  

Behandlende avdeling 

 

 
 

 
 

  

 

Notat 
 

Til: Trond Roger Larsen 
 

Fra: Anne Rasmussen 
 

 

 
Referanse Dato 

2016/453-1 24.06.2016 

 

 

Referat møte samarbeidsutvalg - legetjenesten 

 

Det ble avholdt møte i samarbeidsutvalget 23.06.16.  

Tilstede på møtet var: rådmann, ordfører, kommuneoverlegen (Waldahl) og avdelingsleder. 

 

Temaet var drøfting omkring opprettelse av ny fastlegehjemmel.  

Det fremkom følgende faglige begrunnelser for en slik hjemmel:  

 Redusert listestørrelse for den enkelte lege og dermed bedret arbeidsbelastning. I dag har 

de gjennomsnittlig 950 pasienter på hver sin liste. Det forespeiles en fordeling til ca. 650 

pr. lege. 

 Større fagmiljø. 

 Stabil legedekning – gjøre tjenesten mer attraktiv. Må dessuten påregne pendlende leger i 

stor grad (fra by til distrikt) – med eksempel fra Balsfjord kommune. 

 Øke kvaliteten på kommunale oppgaver/oppfølginger (sykehjem, rus/psyk. helsestasjon, 

NAV m.m.) 

 Større og flere statlige krav til legetjenesten. 

 

Det ble drøftet litt omkring økonomiske konsekvenser. Det anbefales fra legetjenesten å øke den 

kommunale, tilpliktede tiden med 12% slik at fordeling mellom tre leger vil utgjøre 30% på hver. 

I dette inngår veiledning av turnuslege med 8% - noe som kan gå på omgang mellom legene. Det 

er ikke behov for økning av helsesekretærressurs. 

Det skaffes oversikt over de totale kostnader.  

 

Det avtales i møtet å arbeide videre med saken med mål om å kunne opprette hjemmelen fra 

januar 2017. 

 

Videre ble det sett på ulike praktiske løsninger i forhold til spiserom/personalrom og overbygg 

tak ambulanseinngang. 
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Side 2 av 2 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Rasmussen 

Avdelingsleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/669 -31 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Joakim Stensrud Nilsen 

 Dato:                 25.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

42/16 Storfjord plan- og driftsstyre 09.09.2016 

52/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Behandling av klager om vedtak i sak 55/15 Storfjord kommunestyre, 

Reguleringsplan Strandbu Camping 19392014006 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og Bygningsloven § 12-4 første avsnitt, og §12-12 

Forvaltningsloven § 33 

 

Vedlegg 

1 Epost fra Leif  Bjørnar Seppola og Alfred Seppola 

2 Klage fra Skibotn sauebeitelag (Vedlegg til epost i vedlegg 1) 

3 Klage fra Finn Hugo Eriksen Karvonen 

4 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms 

 

 

Saksopplysninger 

Etter utgått klagefrist i sak 55/15 fra Storfjord kommunestyre, har kommunen mottatt 2 klager 

på vedtaket om godkjenning av reguleringsplan for Strandbu Camping med den planlagte 

utvidelsen. Klagene er kommentert hver for seg under «Vurdering». Klagene er i sin helhet 

vedlagt saksfremlegget. 

  

I Saksopplysningen er det lagt fokus på saksgangen for de landbruksmessige forholdene i 

planen, da begge klagene omhandlet dette. For full beskrivelse av planforslaget henvises til 

planbeskrivelsen og tidligere saksbehandling. 

 

Saksgang for reguleringsplanen 

14.02.14 Varsel om oppstart 

20.03.14 Planprogram til høring 

30.09.14-

11.12.14 

Møter og befaring med Fylkesmannen og NVE 

26.06.15 Offentlig høring og ettersyn 

-�51�-



07.09.15 Kommunestyrets vedtak i plansaken, egengodkjenning 

06.07.16 Varsel om vedtak, kunngjøring 

 

Oppstartmelding ble annonsert og tilsendt ulike interessenter den 14.02.14. Fylkesmannen 

påpekte at det måtte utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet. Planprogrammet ble 

lagt ut til offentlig høring den 20.03.14.  

 

Grunneierne nærmest campingplassen ble varslet med brev. Stedets øvrige innbyggere (og 

eventuelle andre interessenter) har fått informasjon om arbeidet gjennom annonsering i avis og 

kommunens hjemmeside. 

 

Planprogrammet var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 20. mars – 2. mai 2014. Innen 

svarfristens utløp var det innkommet 9 merknader, 6 fra sektormyndigheter og 3 fra private 

personer. Under planprosessen innkom det i tillegg 3 innspill over telefon. 

 

En av de innkomne merknadene var fra Fylkesmannen i Troms der de på dette stadiet ville frarå 

en omdisponering av landbruksarealet til campingplass. Det ble også mottatt innspill fra Skibotn 

sauebeitelag samt Finn-Hugo Eriksen Karvonen om at jorda ikke burde omdisponeres. 

 

Da fylkesmannen i sitt svar på varsel om oppstart og høring av planprogrammet påpekte at de 

ikke ville tilrå planen som framsatt på grunn av landbruks-, natur- og miljøhensyn, ble det holdt 

møte angående dette den 30.09.14 og befaring 28.10.14. I løpet av disse møtene ble de framlagt 

forslag om ny arrondering av campingplassen som vill skåne landbruket på en bedre måte.  

 

Bildene under viser endringen som ble foreslått av tiltakshaver. Dette er hentet fra 

planbeskrivelsen. 

 
Disse endringene ble innarbeidet i planforslaget som ble vedtatt lagt ut til offentlig høring og 

ettersyn av Storfjord plan- og driftsstyre 26.06.15. Til høringen mottok kommunen 

høringsuttalelser gjeldene landbruk fra Fylkesmannen i Troms, og Skibotn sauebeitelag v/Leif 

Bjørnar Seppola. 

 

Høringsuttalelsen fra FM 04.06.15 konkluderte med at det ikke ble fremmet innsigelse til 

planforslaget etter de endringene som var gjort i henhold til de foregående møtene.   
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Sauebeitelaget påpeker i sin merknad at landbruket i Skibotn står under stort press fra utbyggere, 

og spesielt med tanke på turistnæringen. Det beskrives en situasjon med lite adgang på dyrket 

mark samt at det allerede hentes fôr fra andre steder i Storfjord for å bøte på situasjonen. 

Resterende av merknaden omhandler kjøp og salg av dyrket mark, og hvordan denne ikke lar 

seg gjennomføre da grunneiere ikke er villig til salg på grunn av den lave landbrukstaksten.  

 

Under er innrammet utdrag fra dokument «Merknadsbehandling reguleringsplan Strandbu 

camping» ref. 2015/669-17 vedlegg 2: 

Merknad nr. 37 – Skibotn sauebeitelag v/Leif Bjørnar Seppola (18.05.15).  

a) Leif Bjørnar Seppola skriver på vegne av seg selv, 2 andre brukere (som tidligere har 

protestert) og Skibotn sauebeitelag. Han hevder at dyrket mark selges ikke lenger til 

landbruksformål i Skibotn, kun til hyttefelt og oppstillingsplasser for campingvogner. Han 

mener hovedgrunnen til dette er at landbrukstakst er svært lav og grunneierne får bedre 

betalt hvis arealene ikke brukes til landbruk.  

 

Han opplyser at flere bønder frykter for at arealbruk til campingvogner og fritidssysler på 

dyrka mark skal spre seg videre.  

De store arealene som kunne vært brukt eies av Statskog. For å unngå samhandling med 

Statskog blir utbyggingspresset på landbrukseiendommer og dyrka mark større.  

Han belyser flere problemstillinger som har relevans for landbruksdrift, men ikke direkte til 

planforslaget.  

 

Rådmannens vurdering: Administrasjonen oppfatter at Seppola protesterer mot 

planforslaget og har forståelse for innspillet sett ut fra et rent jordbruksfaglig ståsted. 

Begrunnelsen er imidlertid generell og belyser aktuelle problemstillinger som er til ulempe 

for næringen, særlig at jordbrukstakstene på eiendommer er så lave at grunneiere ikke vil 

selge aktuelle eiendommer.  

Det hevdes at de store arealene som kunne vært brukt til landbruksformål eies av Statskog, 

men at man ønsker å unngå samhandling med Statskog. I merknaden sies det imidlertid 

ikke noe om årsak.  

 

Storfjord kommune bør ta kontakt med Statskog og få belyst saken nærmere.  
Selv om nåværende reguleringsforslag illustrerer problemstillingen, er innspillene 

hovedsakelig landbrukspolitiske spørsmål, som i først og fremst må diskuteres på 

overordnet plannivå (i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel).  

 

Tiltakshaver er klar over at avveiing mellom utbygging og jordvern kan være vanskelig og 

har av den grunn henvendt seg til forvaltningsmyndigheten (kommunen og fylkesmannen) i 

en tidlig fase av planprosessen. I denne konkrete saken har landbruksmyndighetene sagt ja 

til utvidelsen (jf. fylkesmannens uttalelser i merknad nr. 1d) etter at tiltakshaver har justert 

planforslaget i henhold landbrukshensyn.  

 

Se også dokumentet «Planbeskrivelse» pkt. 7 - Virkninger av planforslaget, side 13.  

Administrasjonen tilrår at merknaden tas som orientering i henhold til overordnet 

planlegging, men at den ikke stanser mulig utvidelse av eksisterende virksomhet.  

 

Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke. Merknaden tas imidlertid 

som orientering om viktige hensyn som må drøftes i kommunens overordnede planlegging 

(kommuneplanens areal og samfunnsdel). 
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Samtlige merknader ble behandlet av Storfjord Plan- og driftsstyre i sak 45/15 og i 

kommunestyrets sluttbehandling i sak 55/15, planen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kunngjøring og melding om vedtak i saken ble sendt berørte parter 06.07.2016. Det ble gitt 

klagerett på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Adressatliste for direkte berørte parter 

foreligger utsendt melding om vedtak 06.07.2016. I tillegg til denne lista var Skibotn 

Sauebeitelag v/Leif Bjørnar Seppola mottaker. 

 

Det er klagene på vedtaket kommunestyret skal ta stilling til i denne saken. 

 

Vurdering 

Kommentar til klage innsendt av Alfred Seppola og Skibotn Sauebeitelag v/Leif Bjørnar 

Seppola 24.06.2016 

 

Klagen omhandler omdisponeringen av dyrket mark til campingplass. I klagen vises det til 

møter mellom kommunen, fylkesmannen, og representanter fra landbruket, der fylkesmannen 

har meldt at planen ikke ville kunne godtas med daværende løsning.  

 

Fylkesmannen har ved offentlig høring og ettersyn godtatt omdisponeringen av det berørte 

dyrkede arealet. Det vises til skriv fra fylkesmannen datert 04.06.2015, vedlegg 4. 

 

Omdisponeringen av dyrket mark har vært til behandling tidligere i plansaken. Innholdet i 

klagen har dermed vært behandlet på et tidligere tidspunkt og skal avvises i henhold til 

forvaltningsloven § 33.  

 

Siste avsnitt i klagen påpeker at partene ikke har mottatt vedtaket med klagefrist. Vedtaket er 

sendt og publisert i etterkant av at denne klagen ble levert kommunen, med klagefrist på ca. 5 

uker.  

 

Kommentar til klage innsendt av Finn-Hugo Eriksen Karvonen 29.07.2016 

 

Klagen omtaler i første avsnitt at vedkommende ikke har mottatt vedtak om gjeldene 

reguleringsplan. Kommunen har ikke registrert Finn-Hugo Eriksen Karvonen som part i saken, 

og har dermed ikke utsendt melding om vedtak til vedkommende. Klagerett foreligger ikke for 

Karvonen som enkeltperson da han ikke har rettigheter i tilknytning til planområdet, klagen skal 

dermed avvises. 

 

Jordbruket er gitt klagemulighet gjennom Skibotn sauebeitelag. 
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Forholdet til overordnet plan 

I kommuneplanens arealdel (vedtatt 2016), har kommunen innlemmet hensynssone for viktige 

jordbruksarealer. I arealplanen er reguleringsplanen for Strandbu Camping innlemmet og 

grenser mot nevnte hensynssone.  

 
Figur 1 Utsnitt Kommuneplanens arealdel 

Denne hensynssonen skal sikre at saker som berører dette området skal hensynta jordbrukets 

interesser. I nærliggende sentrumsområder i Skibotn gjelder dette i stor grad den dyrkede marka.  

Ved Brennfjell i Skibotndalen innlemmer hensynssonen større arealer som er dyrkbare. Noe 

areal her er allerede dyrket, men det ansees å være mulighet for ytterligere dyrking innenfor 

sonen H510_7, se figur 2. 

 

Kommunens Nærings- og utviklingsavdeling i samarbeid med jordbruksnæringen og Statskog, 

bør se nærmere på mulighetene for nydyrking innenfor disse, og eventuelt andre arealer.  Dette 

vil ha avbøtende virkning på de tapte arealene for næringa i forbindelse med reguleringsplan for 

Strandbu Camping. 

 

 
Figur 2 Utsnitt Kommuneplanens arealdel, Brennfjell 

 

Rådmannens innstilling 

Klage fra Skibotn Sauebeitelag og Finn-Hugo Eriksen Karvonen til endelig vedtak for 

Reguleringsplan Strandbu Camping 19392014006 sak 55/15 i Storfjord kommunestyre, avvises 

i henhold til forvaltningsloven § 33. 
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 Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra Solveig Sommerseth TPL 

Klagen fra Skibotn saubeitelag tas til realitetsbehandling. Det er anført at utvidelsen av Strandbu 

camping kunne vært gjort i de tilgrensede områder som ikke er dyrket, slik at ingen/en mindre 

del dyrket mark blir berørt av planen. Dette forholdet er ikke avgjort tidligere. Planen og 

merknadsbehandlingen omhandlet kun omdisponering av dyrket mark, og ikke hvorvidt 

arealbehovet til Strandbu camping kunne vært dekket via omliggende udyrket mark 

 

Rådmannens innstilling ble tatt til votering 5 mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

Klage fra Skibotn Sauebeitelag og Finn-Hugo Eriksen Karvonen til endelig vedtak for 

Reguleringsplan Strandbu Camping 19392014006 sak 55/15 i Storfjord kommunestyre, avvises 

i henhold til forvaltningsloven § 33. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/435 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

 Dato:                 12.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

53/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Boligbygging i egen regi 

Saksopplysninger 

Storfjord kommune opplever stor pågang på kommunale boliger. Parallelt med at det er få boliger til 

salgs og utleie på det private markedet, er situasjonen nå tilspisset også for kommunale boliger.  

Det er nå flere som har et berettiget behov for boliger, men som kommunen nå har problemer med å få 

innkvartert. Alle utleieboligene er utleid, da inkludert de som rådmannen har disponert til sine ansatte. 

Familiegjenforening som har vært gjennomført, og er i ferd med å gjennomføres, er med på å tilspisse 

situasjonen ytterligere. 

 

Storfjord kommune har en avtale med Storfjord boliger AS (SB) som ble signert 10. juni 2014.  

I denne inngår det en leie av 7 boenheter for vanskeligstilte. 4 i Abaja og 3 på Hatteng. Boligene i Abaja 

er ferdigstilt og innflyttet. De på Hatteng skulle vært igangsatt høsten 2015. Det ble ikke oppstart da, og 

ny igangsetting ble lovd våren 2016. Det ble heller ikke gjennomført.  

 

Etter utallige forsøk på å komme i kontakt med firmaet ble det sendt et brev til SB 22. juni d.å. der vi 

etterlyser oppstart våren 2016. Det ble samtidig innkalt til et møte her på rådhuset for å avklare situasjon 

rundt oppstart. Brevet ble sendt rekommandert til firmaets kontoradresse. Det var ingen respons fra SB. 

 
Etter en sjekk med husbanken viser det seg at de har noen restmidler som kommunen ble oppfordret å 

søke på snarest.  Dersom vi får tilskudd, vil jo lånebehovet gå ned. 

 

Vurdering 

Sektorene rapporter at det skaper problemer i rekrutteringsprosessen at det er usikkerhet rundt spørsmålet 

om vi kan tilby boliger til nyansatte.  

 

Siden situasjonen nå er så prekær må Storfjord kommune selv ta initiativet til boligbygging i egen regi, 

og da uansett oppstart fra Storfjord boliger AS eller ikke. Det må i tillegg legges til rette for boligtomter i 

kommunen. 
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Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar å bygge en kommunal leilighetskompleks/boenhet i egenregi som 

strakstiltak. 

2. Kommunestyret forutsetter at boenheten kan gi inntil 8 leiligheter av ulik størrelse etter 

antatt behov. 

3. Plan- og driftsstyret gis fullmakt til å godkjenne anbudsgrunnlag og tegninger samt følge opp 

prosjektet. 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp grunnlån i Husbanken på inntil 7 mill. kr. til 

prosjektet.  Rådmannen godkjenner lånevilkår. 

5. Dersom Storfjordboliger AS ikke blir å benytte planlagt tomt på Oldersletta Hatteng, 

gjenkjøpes tomta til dette formålet.  

6. Formannskapet gis ellers fullmakt til eventuelt å avklare annen plassering av 

boligprosjektet.   

7. Rådmannen bes jobbe videre med muligheten for tilskudd fra Husbanken til 

prosjektet.  Lånebehov reduseres tilsvarende. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/319 -4 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Joakim Stensrud Nilsen 

 Dato:                 04.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/16 Storfjord plan- og driftsstyre 09.09.2016 

54/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Skibotn IL, Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan angående Tuftepark 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven § 19-2 

 

Vedlegg 

1 Dispensasjonssøknad med vedlegg 

2 Utsnitt Reguleringsplan Skibotn sentrum 

 

 

Saksopplysninger 

Skibotn IL har søkt Storfjord kommune om dispensasjon fra reguleringsplan Skibotn sentrum.  

Søknaden omhandler deler av område F4 i reguleringsplanen, som ønskes brukt til Tuftepark. F4 

er regulert til forretning, og er omlag 4,5mål. 

 

Reguleringsplanen for Skibotn sentrum ble vedtatt 21.03.2012 i forbindelse med utbedringen av 

E6 gjennom Skibotn og enkelte områder tilstøtende denne. Området F4 var ett av områdene 

tilstøtende E6 som ble tatt med i reguleringsplanen. Utsnitt fra reguleringsplanen er vedlagt i 

søknaden. 

 

En Tuftepark vil være et nytt anlegg i funksjon og utforming for området. I Skibotn sentrum er 

det i dag lek/idrettsanlegg i form av idrettshall, fotballbaner, ballbinge, LHL-basseng, og 

skolens uteområder etc.. Det vises til vedlagte søknad for beskrivelse av Tufteparken, samt 

oversikt over eksisterende spillemiddelanlegg i kommunen. 

 

Kommunen fester det aktuelle området fra Statskog. 

 

Det foreligger ingen merknader fra naboer til tiltaket. Kvittering for nabovarsel er levert i 

etterkant og er ikke vedlagt. Søknaden er ikke sendt på ytterligere høring til andre myndigheter 

da deres fagfelt ikke ansees som berørt. 
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Vurdering 

I Plan og bygningsloven § 19-2 heter det «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. (...)» 

 

Reguleringsplanen for Skibotn sentrum ble vedtatt i 2012, og er dermed en av de nyere 

reguleringsplaner i Storfjord.  

 

Storfjord kommune har ikke mange ledige områder avsatt til forretningsvirksomhet rundt 

Skibotn sentrum. Sett bort fra område F4, har kommunen 2 tomter à 5mål langs Industriveien i 

Skibotn som er regulert til formålet. Forretningsarealer tett på E6 i et sentrumsområde med lav 

hastighetsgrense må ansees å være attraktive for etablering med tanke på eksponering mot 

publikum. 

 

I søknaden vises det til egnetheten til plasseringen med tanke på nærhet til sentrum, skole, 

barnehage, idrettshall, samfunnshus og bedrifter. Administrasjonen forstår argumentasjonen, 

men dette vil også være viktige momenter for plassering av nye forretninger.  

 

Intensjonen til reguleringsplanen var i stor grad trafikksikkerhet i forhold til E6 samt 

sentrumsutvikling i Skibotn. I planen er det lagt fokus på utvikling i form av infrastruktur, 

tilrettelegging for parkering og næringsvirksomhet i sentrumsområdet. Grønnstruktur i planen er 

i hovedsak bevaring av eksisterende vegetasjon i avgrensede områder. Det kan tillates tiltak i 

form av park/grøntområder i område MP3 ved Skibotn bedehus, se vedlegg 2. 

 

Tenkte anlegg vil beslaglegge opp mot 1/3 av F4. Dette vil påvirke mulighetene for etablering 

av forretninger på det resterende arealet med tanke på mulig størrelse og utnyttelse av F4. 

Skibotn IL skisserer i sin søknad at det resterende areal burde brukes til park-areal med 

tilrettelegging som gangstier, sitteplass, grill, og toalettmuligheter. Ved en omdisponering av 

deler av F4 til Tuftepark, burde man se på en slik mulighet for det resterende arealet. Dette 

burde da eventuelt gjennomføres med en reguleringsendring. 

 

Administrasjonen mener intensjonen med tilrettelegging for forretninger i 

sentrumsutviklingsprosjektet Skibotn sentrumsplan blir vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av 

dispensasjonssøknaden, og kan dermed ikke anbefale godkjenning av denne. 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Storfjord kommune søknad om dispensasjon 

for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i reguleringsplan Skibotn sentrum. 

 

Vedtaket begrunnes i at intensjonen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt ved en slik 

dispensasjon. 

 

 

 Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Gaute Østeggen ba om at hans habilitet ble tatt opp til vurdering. 
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Gaute Østeggen ble enstemmig vedtatt inhabil i saken. 

 

Endringsforslag fremmet av Solveig Sommerseth TPL 

Storfjord kommune innvilger søknad om dispensasjon for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i 

reguleringsplan Skibotn sentrum 

 

Intensjonen i reguleringsplanen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon da søknaden 

kun omhandler et begrenset areal av reguleringsplanen.  

 

Resten av område F4 oversendes kommunestyret for vurdering av omregulering til 

park/nærmiljøanlegg.  

 

Endringsforslag i Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Storfjord kommune søknad om dispensasjon 

for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i reguleringsplan Skibotn sentrum. 

 

Vedtaket begrunnes i at intensjonen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt ved en slik 

dispensasjon. 

 

Plan- og driftsstyret ber Kommunestyret igangsette omregulering av område F4 til park/ 

nærmiljøanlegg. 

 

Endringsforslaget i Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering 4 mot 2 stemmer på 

endringsforslaget til Solveig Sommerseth. 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Storfjord kommune søknad om dispensasjon 

for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i reguleringsplan Skibotn sentrum. 

 

Vedtaket begrunnes i at intensjonen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt ved en slik 

dispensasjon. 

 

Plan- og driftsstyret ber Kommunestyret igangsette omregulering av område F4 til park/ 

nærmiljøanlegg. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/74 -15 

Arkiv: 45/215 

Saksbehandler:  Trond-Arne Hoe 

 Dato:                 12.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

55/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Regler for subsidiering av utbyggingskostnader Sommersethlia 

Saksopplysninger 

Storfjord kommune har vedtatte retningslinjer for tomtepriser i kommunen. «Tomtepriser i Storfjord 

kommune 2015» Under punkt 5 som omhandler Sommersethlia boligfelt, øvre del, står det  

under punkt j) følgende: 

 

Tomteprisen for unge etablerere hvor den eldste i et parforhold ikke overstiger 35 år, subsidieres med 50 

% av utbyggingskostnadene. (Dette gjelder kun Sommersethlia boligfelt, øvre del) 

 

Vurdering 

Storfjord kommune skal ha en politikk for nyetablering og tilrettelegging, da spesielt for yngre 

etablerere. Vi ser at det kan være tilfeller der en i et parforhold er godt under grensen på 35 år, mens 

samboer eller ektefelle er rett over grensen. Det kan da oppfattes som urimelig at det er alderen på den 

eldste som er utslagsgivende for om regelen for subsidiering slår inn eller ikke.  

 

Det forslås derfor at punkt j) endres til følgende tekst: 

Tomteprisen for unge etablerere hvor den yngste i et parforhold ikke overstiger 35 år, subsidieres med 

50 % av utbyggingskostnadene. (Dette gjelder kun Sommersethlia boligfelt, øvre del) 

 

 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.06.2016  

 

Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  
1. Reglementet for «Tomtepriser i Storfjord kommune 2015» revideres i sin helhet.  

 

I den sammenheng endres også punkt 5 j) til følgende:  

Tomteprisen for unge etablerere hvor den yngste i et parforhold ikke overstiger 35 år, 

subsidieres med 50 % av utbyggingskostnadene. (Dette gjelder kun Sommersethlia boligfelt, øvre 

del)  

 

2. Revidert utkast legges frem for kommunestyret for behandling.  
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Rådmannens innstilling 

Reglementet for «Tomtepriser i Storfjord kommune 2015» revideres i sin helhet.  

I den sammenheng endres også punkt 5 j) til følgende:  

 

Tomteprisen for unge etablerere hvor den yngste i et parforhold ikke overstiger 35 år, subsidieres med 

50 % av utbyggingskostnadene. (Dette gjelder kun Sommersethlia boligfelt, øvre del) 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/204 -12 

Arkiv: X43 

Saksbehandler:  Klara Steinnes 

 Dato:                 09.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

68/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

56/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Valg av varamedlem til forliksrådet 

Henvisning til lovverk: 

Domstolloven 

 

 

 

Saksopplysninger 

Storfjord kommunestyre valgte i sak 25/16 følgende tre medlemmer og to varamedlemmer til 

forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020: 

 

Medlemmer:   Varamedlemmer: 

Stine J. Strømsø  Nancy Auka 

Frank Dreyer   Noralf Nymo 

Camilla Leirbakk 

 

Leder: Stine J. Strømsø 

 

 

I domstollovens § 27 står det «Forliksrådet skal ha tre medlemmer og tre varamedlemmer» 

 

Forliksrådsmedlemmene er dommere, og domsstollovens § 53 gjelder derfor også for dem: 

forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige 

og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 

 

I tillegg er det følgende vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 Vedkommende må ha fylt 25 år 

 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr. 1. 

 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. De som er utelukket til valg 

som lekdommer kan heller ikke velges som medlemmer av forliksrådet. 
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Utelukket fra valg som forliksrådsmedlem på grunn av sin stilling er: 

 Stortingets representanter og vararepresentanter 

 Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte ved Statsministerens kontor. 

 Fylkesmenn og ass.fylkesmenn. 

 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domsstolene. 

 Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen. 

 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domsstoladministrasjonen og dens 

styre. 

 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen. 

 Praktiserende advokater og advokatfullmektiger. 

 Kommunens administrasjonssjef (medlemmer av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

 

Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

 Den som er idømt fengselsstraff i mer enn ett år. 

 Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens §§ 39-39c 

 Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens 

start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig. 

 Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig. 

 Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 

dommen var rettskraftig etter vedtakelsen. 

 Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 

den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for 

seg etter første ledd. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Som varamedlem til Storfjord forliksråd for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges: 

 

 

 

 Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 31.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: 

Roger Heiskel velges som varamedlem til forliksrådet. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Som varamedlem til Storfjord forliksråd for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges 

Roger Heiskel 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/682 -18 

Arkiv: 026 

Saksbehandler:  Klara Steinnes 

 Dato:                 18.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

57/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

K-Sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale pr. 1.1.2016 

 

Vedlegg 

1 Selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS 

 

 

Saksopplysninger 

K-Sekretariatet IKS eies av flere fylkes-/kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet skal 

ivareta kommunelovens krav om at kontrollutvalgene til enhver tid har sekretariatsbistand som 

tilfredsstiller utvalgenes behov. Kontrollutvalgets sekretariat skal påse at de saker som 

behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. 

Selskapet har tilgang på en bredt sammensatt kompetanse. 

 

Kommunestyret i Ibestad kommune har vedtatt å gå inn som deltaker i K-Sekretariatet IKS fra 

1.1.2016. Som følge av denne endringen må deltaker(fylkes-)kommunene vedta ny ajourført 

selskapsavtale pr. 1.1.2016, jf. vedlegg. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Storfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.1.2016 for K-Sekretariatet IKS. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/371 -42 

Arkiv: 044 

Saksbehandler:  Trond Roger Larsen 

 Dato:                 16.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/16 Storfjord formannskap 27.01.2016 

58/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Delegeringsreglementet for Storfjord kommune 

 

Vedlegg 

1 Delegeringsreglementet for Storfjord kommune 2016 

Saksopplysninger 

Delegeringsreglementet for Storfjord kommune ble sist vedtatt av kommunestyret i møte 

26.02.15.  I forbindelse med nyvalgt kommunestyre høsten 2015, er det gjort noen endringer i 

den politiske strukturen, bl.a. at formannskap og styrene er økt fra 5 til 7 medlemmer.  I tillegg 

er det valgt et nytt levekårsutvalg som behandler saker innenfor helse/omsorg og 

oppvekst/kultur. 

 

Disse endringene er nå ajourført i vedlagte reglement.   

Vurdering 

Det nye kommunestyret skal ta stilling til delegeringsreglementet i starten av valgperioden.  

Rådmannen fremmer ingen forslag til endringer utover det som allerede er delegert til 

formannskap, styrer, utvalg og rådmann. 

 

Rådmannens innstilling 

Storfjord kommunestyre har behandlet delegeringsreglementet den 10.02.16, og godkjenner 

reglementet slik den er fremlagt, jfr. vedlegg til saken.  

 

 

 Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 27.01.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes: 
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Administrasjonsutvalget. 

Endring punkt 6 mindretallsanke: 

Første setning endres: 

... kan et mindretall på 2 medlemmer, tillitsvalgt, leder eller rådmann... 

 

Først ble rådmannens innstilling tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Så ble forslag fra AP tatt opp til votering. 

Forslag fra AP ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

Storfjord kommunestyre har behandlet delegeringsreglementet den 20.04.16, og godkjenner 

reglementet slik den er fremlagt, jfr. vedlegg til saken.  

 

Administrasjonsutvalget. 

Endring punkt 6 mindretallsanke: 

Første setning endres: 

... kan et mindretall på 2 medlemmer, tillitsvalgt, leder eller rådmann... 
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Om delegasjon  
 

Delegasjon er myndighetstildeling (kompetansetildeling).  Det vil si å utruste andre med 

myndighet man selv har.  

Etter kommunelovens § 6 er kommunestyret det øverste kommunale organ, og som treffer 

vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.  

Med andre ord så har kommunestyret den såkalte primærkompetansen. 

Delegasjon hviler på to forutsetninger: 

- at det er anledning å delegere 
- at delegasjon faktisk er gjort 
 

Å delegere sin myndighet til andre betyr ikke at man taper evnen selv.  Man overdrar ikke 

myndigheten, men deler myndigheten likt mellom seg.  Kommunestyret kan til enhver tid og 

etter ønske tilbakekalle delegasjonen.  Vedtak kan også omgjøres av den som har 

primærkompetansen.  Her gjelder imidlertid visse regler som setter skranker for 

omgjøringsretten, særlig i forvaltningsloven. 

Samtidig som kommuneloven gir hjemmel for å delegere, så setter også loven skranker 

(forbud) for delegasjonsadgangen.  Da benyttes følgende lovformulering;  Kommunestyret 

selv.   Eksempel lovens § 22 nr. 2 – kommunestyret ansetter selv administrasjonssjefen.  

Også i særlovene fremkommer forbudet ved bruk av ordet selv.  I dette 

delegasjonsreglementet er det uttømmende opplisting av hva kommunestyret skal behandle 

etter kommuneloven. 

Gode grunner til at det bør skje delegering av myndighet, er først og fremst å avlaste og 

fordele arbeidsbelastningen på flere.  Videre kan det være nødvendig for rettssikkerheten å 

benytte organ med fagkunnskap som den med myndighet ikke innehar.  En annen viktig 

grunn er å korte saksbehandlingstiden. 

 

Utgangspunktet for delegasjon i Storfjord kommune: 

1. Kommunestyret er øverste ansvarlige organ i lokalforvaltningen, og skal derfor ha 
muligheter for reell politisk styring. 

2. Kommunestyret, de politiske styrer og administrasjonen må sammen og hver for seg 
fungere slik at kommunens innbyggere sikres likebehandling og effektivitet i sitt møte 
med kommunen.  Tidkrevende dobbeltbehandling kan unngås med fornuftige skillelinjer 
mellom overordnede og underordnede organer, og mellom organer på samme nivå. 

3. All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og i samsvar 
med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. 
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4. Delegert myndighet skal utøves lojalt og i henhold til retningslinjer gitt av overordnet 
organ.  For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer 
som er vedtatt av kommunestyret eller annet overordnet organ. 

5. Saker av prinsipiell betydning og politiske enkeltsaker skal behandles på politisk nivå.  
Ordfører selv og rådmannen selv har i fellesskap ansvar for å avklare tvil om hvorvidt en 
sak er av prinsipiell betydning eller ikke. Når disse er i tvil, kan spørsmålet avgjøres av 
ordføreren, eller at han/hun legger saken frem for formannskapet som avgjør om saken 
er prinsipiell. 

6. Delegeringsreglementet skal ikke være uttømmende med hensyn til hvilke saker som skal 
behandles og av hvem.  Den lokale forvaltnings særpreg med nærhet til brukerne, gjør 
det naturlig at det foregår en kontinuerlig debatt om hva som er mest hensiktsmessig. 

7. Underordnet organ har rett og plikt til å overlate til det overordnede organ å fatte 
avgjørelsen i en enkeltsak når særlige grunner gjør at den fraviker fra det som er vanlig i 
saker omfattet av delegasjonen, eller det i henhold til overordnet organs intensjon med 
delegasjonen må antas at saken ikke bør behandles av underordnet organ. 

8. Delegasjon fra politiske organer til administrasjonen skal kun skje til rådmannen så fremt 
særlov ikke bestemmer noe annet.  Dette fremkommer av kommunelovens § 23.   
Rådmannen gis mulighet til å videredelegere sin myndighet internt i administrasjonen så 
langt dette er hensiktsmessig.  Administrative vedtak fattet etter delegasjon skal 
forelegges som referatsak til rette rapporteringsorgan i første møte.   

9. Overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak, eventuelt kreve å overta 
behandlingen av og fatte vedtak i en sak som et underordnet organ har til behandling i 
henhold til delegert myndighet, jfr. k-lovens § 76. 

10. Et vedtak, der bruk av delegert myndighet er omstridt mht. om vedtaket er kurant eller 
ikke, kan bringes inn for overordnet organ etter reglene for mindretallsanke. 

11. Beslutningsmyndighet i saker som kommunestyret ikke har delegert til andre, skal 
behandles av kommunestyret. 

12. Der delegasjonsreglementet er taus om lov, forskrifter, bestemmelser i lov osv., er det å 
forstå slik at myndigheten er tillagt kommunestyret eller den loven selv utpeker. 

13. Vedkommende delegerende organ kan ved lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 
eller i henhold til forvaltningslovens § 35 beslutte at en sak som er behandlet av et organ 
med delegert myndighet skal forelegges det delegerende organ.  Beslutning om å prøve 
avgjørelsen for det delegerende organ gis oppsettende virkning når underretning om 
vedtaket ikke er effektuert.  Dette prinsippet gjelder også i saker der rådmannen er det 
delegerende organ. 
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Kommunestyret 
Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 kommunens øverste beslutningsmyndighet med 

overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.  Kommunestyret fatter vedtak i alle saker som 

angår kommunen så langt ikke annet følger av lov eller av dette delegeringsreglementet.  Der det 

ikke fremkommer delegering i generell eller særlov, er det å forstå at kommunestyret selv behandler 

og avgjør saker etter loven/paragrafen. Det vises også til delegeringsforbud gitt i generelle lover og 

særlover.  

Kommunestyret skal som følge av kommunelovens (KL) § 6 selv avgjøre følgende saker:  

 om å vedta hovedmønsteret i den politiske og administrative organiseringen  

 foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til politiske organer der disse er opprettet 
eller skal velges i medhold av lov  

 om å vedta større utbyggingsoppgaver  

 om å vedta lokale forskrifter, vedtekter, avgifter, gebyrer og betalingssatser  

 om å fastsette antall salgs- og skjenkebevillinger av alkohol i kommunen, herunder å tildele 
og inndra alminnelige bevillinger, jfr. alkoholloven. Om bevilling ved enkeltanledning og 
kortere inndragelser, se egen forskrift og delegasjon til formannskapet og rådmann  

 om å vedta åpnings- og lukketider i kommunen  

 fastsette rådmannens lønn ved tilsetting.  Formannskapet skal fortløpende godkjenne 
etterfølgende forhandlingsprotokoller om rådmannens lønn, jfr. lønnspolitisk plan  

 om å opprette og velge medlemmer, herunder velge leder og nestleder, og fastsette og 
endre vedtekter til fondsstyre for kommunalt næringsfond, i Storfjord betegnet som 
næringsutvalget  

 om å fastsette og endre retningslinjer for disponering av kommunalt næringsfond i hht. 
retningslinjer gitt av Troms fylkeskommunes plan- og næringsutvalg  

 inndeling av skolekretser  

 grensene mellom de ulike kretsene  

 skolesteder i kommunen  

Kommunestyret skal dessuten selv avgjøre saker som det er naturlig at kommunestyret behandler, 

herunder forvaltning av kommunens eiendommer og prinsipielle sider ved kommunens organisering 

og drift, og som ikke ved lov eller delegeringsvedtak uttrykkelig er lagt til andre. 

 

Barnehageloven 
§ 15 Foreldrebetaling 

Barnevernsloven 
§ 2-1 kommunens oppgaver 

§ 2-4. Forsøksvirksomhet 
§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten 
Kommunestyret innehar denne lovparagrafen og gir midler i forbindelse med budsjettvedtak. 

Brann- og eksplosjonsvernloven 
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§ 7 Tiltak ved store arrangementer 

§ 13 Særskilte brannobjekter 
§ 28 Gebyr m.m. 

Domstolloven 
§ 57 
§ 66 

§ 66a 

§68 

Eigedomskattelova 
§ 2 
§ 3 

§ 7 
§ 10 

§ 11 
§ 12 

§ 20 

§ 25 

Eldrerådsloven 
§ 1 (Skiping av kommunale eldreråd) 
§ 2 (Val og samansetjing av kommunale eldreråd)  

§ 4a (Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne)  

Folkehelseloven 
§ 18 Straff 

Forpaktingslova 
§ 11. Skjønn ved tiltreding og fråtreding 

Forsikringsvirksomhetsloven 
§ 7-2. Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere  
§ 10-2. Kommunale konsernlignende forhold 

Forsøk i offentlig forvaltning 
§ 5. Gjennomføring m.v. av forsøk 

Forvaltningsloven 
§ 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans 

Havne- og farvannsloven 
§ 10. Delegasjon av kommunens myndighet 

Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 

§ 5-6 Sprøyterom 
§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter 

Helseregisterloven 
§ 6. Behandlingsrettet helseregister 
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Industrikonsesjonsloven (Erverv av vannfall) 
§ 24 

Inndelingslova 
§ 4. Vedtak om samanslåing 
§ 5. Vedtak om deling 

§ 8. Initiativrett 

§ 9. Saksutgreiing 
§ 10. Innbyggjarhøyring 

§ 12. Skatteplikt o.a.  
§ 26. Fellesnemnd 

Interkommunale selskaper 
§ 4. Selskapsavtale 

§ 6. Representantskapet og dets sammensetning 
§ 32. Oppløsning 

Introduksjonsloven 
§ 24 

 

Kommuneloven 
§ 7 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning  
§ 8 Formannskap. Fylkesutvalg 

§ 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører 
§ 10 Faste utvalg. Komiteer 

§ 10 a Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer 

§ 11 Styre for institusjon o.l.  
§ 12 Kommunedelsutvalg 

§ 13 Utvidet myndighet i haste-saker 

§ 18 Innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal 
parlamentarisme 
§ 19 Kommuneråd. Fylkesråd 

§ 22 Administrasjonssjef 
§ 25 Partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg 

§ 26 Møterett for ansattes representanter i nemnder  
§ 27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid 

§ 28 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 

§ 28-1c Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 
§ 28-1e Samarbeidsavtalen 

§ 28-2a Samkommune 
§ 28-2e Samarbeidsavtalen 

§ 28-2h Samkommunestyret 
§ 28-2j Administrativ leder 

§ 28-2u Oppløsning 

§ 38 a Avtalevalg 
§ 39 Reglement. Arkiv 
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§ 39 a Innbyggerforslag 

§ 39 b Lokale folkeavstemninger 
§ 40 Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale 
organer. Inhabilitet. Rett til dokumentinnsyn 
§ 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap 

§ 42 Arbeidsgodtgjøring 
§ 43 Pensjonsordning 

§ 44 Økonomiplan 
§ 45 Årsbudsjettet 

§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen 
§ 52 Finansforvaltning 

§ 56 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd  

§ 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt  foretak 
§ 63 Vedtekter 

§ 65 Styrets sammensetning 
§ 66 Valgperioden for styremedlemmene 

§ 69. Vedtak som må godkjennes av kommunestyre eller fylkesting  
§ 77 Kontrollutvalget 

§ 78 Revisjon 

§ 80 Selskapskontroll 

Motorferdsel i utmark og vassdrag 
§ 5. (generelle tillatelser etter vedtak) 

Opplæringslova 
§ 2-5. Målformer i grunnskolen 

Plan- og bygningsloven 
§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet  
§ 10-1. Kommunal planstrategi 

§ 11-4. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og 
rullering av handlingsdel 
§ 11-12. Oppstart av arbeid med kommuneplan 

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 

§ 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet  
§ 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan  

§ 12-12. Vedtak av reguleringsplan 
§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan 

§ 16-2. Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan  
§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv. 

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler 
§ 18-7 Fordelingsfaktorene 

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig 
§ 31-8 Utbedringsprogram 

§ 33-1 Gebyr 
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Valgloven 
§ 4-1. Valgstyret 
§ 9-2. Fastsetting av valgdag 

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 
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Formannskapet 
1.  OPPRETTELSE OG SAMMENSETNING  

Formannskapet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.  Medlemmer 

og varamedlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer etter valgreglene i 

kommunelovens §§ 8, 36 og 37.  

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører som leder og nestleder av formannskapet.  

Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Dersom et medlem faller fra, flytter fra kommunen 

eller blir løst fra vervet, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem.  Det skal suppleres fra 

den samme gruppe/parti som den uttredende tilhørte, jfr. § 16 nr. 3.  

FORMANNSKAPETS ANSVARS-  OG ARBEIDSOMRÅDER 

2.  STYRETS ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER  

Formannskapet har følgende ansvars- og arbeidsområder:  

utarbeider og behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak  

behandle prinsipielle saker vedrørende kommunens økonomi- og finansforvaltning  

avgi uttalelse på kommunens vegne i alle saker kommunen skal eller blir bedt om å uttale seg til, med 

mindre uttalelse forutsettes å bli gitt av kommunestyret selv, av administrasjonen eller av et annet 

kommunalt organ eller foretak  

skal orientere seg om og kontrollere utøvelsen av rådmannens delegasjonsfullmakter  

har utvidet myndighet i hastesaker, jfr. Kommunelovens § 13  

være kommunens utøvende arbeidsgiverorgan  

være forhandlingsutvalg ved reforhandling av rådmannens lønn  

Formannskapet fungerer som næringsutvalg og behandler og avgjør søknader og saker med hjemmel 

i kommunens strategiske næringsplan og fondsvedtekter.  

Formannskapet er videre politisk ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av 

ovennevnte etater og avdelinger.  

Formannskapet fører kontroll med at vedtak innafor formannskapets arbeidsområde blir 

gjennomført og at det blir utarbeidet årsmelding for kommunen.  

For øvrig utfører formannskapet de oppgaver innafor arbeidsområder kommunestyret til enhver tid 

bestemmer.  

3.  FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMYNDIGHET OG UTTALERETT  

Innstillingsrett  

Som hovedregel innstiller formannskapet overfor kommunestyret i saker der kommunestyret er 

avgjørelsesmyndighet.  

-�121�-



10 
 

Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for kommunen.  

4.  DELEGASJON I BUDSJETTSAKER  

Formannskapet skal i hht kommunelovens § 8 nr. 3 legge fram forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 

skattevedtak.  

Det vises videre til delegasjon gitt i kommunens økonomireglement.  

Formannskapet gis fullmakt til å disponere frie merinntekter på mellom kr.300 000 og 500 000 

innenfor de ulike rammeområdene. Merinntekt utover dette disponeres av kommunestyret  

Formannskapet gis fullmakt til å foreta endringer i investeringsbudsjettet når slik endring gjelder 

økning i bevilgning til et prosjekt og dekning skjer ved at bevilgning til et annet prosjekt reduseres 

tilsvarende. Beløpsgrense for slik omprioritering er kr. 600 000. Se dog reglene for selvkostprinsippet 

(VAR prosjekter).  

For øremerkede statstilskudd er fullmakten begrenset til statstilskuddet dersom det ikke finnes 

kommunal bevilgning på området allerede. Foreligger det kommunal bevilgning på området vurderer 

formannskapet om at tilskuddet skal komme i tillegg til den kommunale bevilgning, eller erstatte 

denne. Bestemmelsen gjelder for alle rammeområder.  

På de enkelte rammeområdene bør det som hovedregel avsette 1 % av netto rammer til reserverte 

tilleggsbevilgninger. Kommunestyret fastsetter formannskapets bevilgning særskilt. Formannskapet 

har fullmakt til å disponere reserverte tilleggsbevilgninger på kap. 1.0.  

Sak om evt. tilleggsbevilgninger må til kommunestyret. Sak skal først fremmes når det ikke er 

mulighet for omdisponering innen eget rammeområde.  

5.  GENERELL DELEGASJON OG AVGJØRELSESMYNDIGHET  

I medhold av kommunelovens § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret myndighet til formannskapet å 

treffe avgjørelse i alle saker som det er lov til å delegere til formannskapet og som kommunestyret 

ikke har vedtatt å legge til andre politiske organer, partsutvalg eller rådmannen.  

Formannskapet kan vedta stevninger, inngå rettsforlik og godkjenne forliksavtaler. Se også 

kommunelovens § 9 nr. 3 om ordføreren som kommunens rettslige representant i slike saker.  

Behandle og vedta A-rundskriv eller meklingsforslag om sentrale 

hovedtariffoppgjør/hovedtariffavtalen og revisjon av hovedavtalen.  

Vedta lønnspolitiske planer og retningslinjer.  

Så lenge formannskapet er valgt som representanter i administrasjonsutvalget, er myndighet til å 

vedta personalpolitiske reglement og retningslinjer tillagt utvalget.  Dersom formannskapet ikke er 

valgt til adm.utvalget, skal formannskapet vedta personalpolitiske planer og retningslinjer etter 

uttalelse og/eller innstilling fra adm.utvalget, jfr. delegering til adm.utvalget pkt. 4.1, kfr. pkt. 4.2.  

Gi økonomisk støtte til frivillige organisasjoner innenfor budsjettets rammer  

Avgjøre folkevalgtes søknader om permisjoner eller lignende utover 6 måneder, dog inntil 1 års 

varighet, jfr. delegasjon til ordfører  
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Formannskapet foretar suppleringsvalg til kommunale råd, utvalg eller representanter til styrer m.m. 

der kommunen har slik representasjon  

Myndighet til å forhandle om rådmannens lønn og godkjenne protokollene.  

Avgjøre rådmannens egne søknader som arbeidstaker i henhold til gjeldende kommunale reglement 

og retningslinjer.  

6.  DELEGASJON ETTER SÆRLOVER  

I medhold av kommunelovens § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet å ta avgjørelse i 

alle saker som det er lov å delegere etter særlovene, og som ikke er delegert til andre.  Se delegering 

gitt i den enkelte særlov nedenfor.  

I tillegg skal formannskapet behandle og avgjøre:  

a) Konsesjonsloven - om bruk av kommunal forkjøpsrett  
b) Alkoholloven – vedtak som er nødvendige for å utøve kontrollen med salgs- og 

skjenkebevillinger.    
c) Forvaltningslovens § 28 – som klageinstans behandler p.t. formannskapet klager over 

enkeltvedtak truffet av forvaltningsorganene i kommunen unntatt formannskapets egne 
vedtak. Kommunestyret er klageinstans når enkeltvedtak er truffet av formannskapet.  
Departementet er klageinstans når enkeltvedtak er truffet av kommunestyret selv.  

d) Formannskapet er klagenemnd etter Kommunehelsetjenestelovens § 2-4  

7.  UTVIDET MYNDIGHET ETTER KOMMUNELOVEN  

Kommunestyret gir i medhold av kommunelovens § 13 nr. 1 formannskapet fullmakt til å fatte vedtak 

i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret på følgende vilkår:  

a) Når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at vedkommende organ ikke kan innkalles.  
b) Melding om vedtak truffet i medhold av kommunelovens § 13 refereres i vedkommende 

organs neste møte.  

8.  VIDEREDELEGASJON  

Formannskapet kan delegere til ordføreren og/eller rådmannen sin myndighet gitt av 

kommunestyret etter kommuneloven og forskrifter til denne med mindre særlov eller forskrift er til 

hinder for slik delegasjon. 

Alkoholloven 
§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 
Det vises til Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol i Storfjord kommune av 06.03.14, § 9 

- inndragning for brudd etter gruppe 1 og 2 delegeres til formannskapet. 

§ 4-2. Omfanget av bevillingen 
Myndighet til å avgjøre søknader om fornyet og ordinære skjenke- og salgsbevillinger for alkohol, jfr. 

lovens § 1-6, delegeres til formannskapet.  Søknader som gjelder nyopprettet ordinær alminnelig 

bevilling, skal likevel behandles og avgjøres av kommunestyret. 
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Folkebiblioteksloven 
Formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Folkebibliotekloven m/forskrifter.  

Forvaltningsloven 
§ 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans 
Formannskapet er delegert myndighet som kommunens klagenemnd i hht. forvaltningslovens § 28, 

2. ledd, for enkeltvedtak fattet i politiske styrer og råd, eller av rådmannen. 

Gravferdsloven 
§ 9. Hvem som sørger for gravferden 
Myndighet til å ta avgjørelser etter tredje og fjerde ledd, delegeres til formannskapet. 

Helligdager og helligdagsfred 
§ 5. Salg fra faste utsalgssteder 
Myndighet til å fremme søknad etter sjette ledd, delegeres til formannskapet. 

Kommuneloven 
§ 8 Formannskap. Fylkesutvalg 
Kommunestyret gir formannskapet generell avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger 

av lov, eller er delegert til andre. 

§ 13 Utvidet myndighet i haste-saker 
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet å avgjøre hastesaker etter kommunelovens § 

13. 

Konsesjonsloven 
Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre bruk av kommunal forkjøpsrett i saker etter 

Konsesjonsloven. 

Ligningsloven 
Formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Ligningsloven m/forskrifter.  

Serveringsloven 
Formannskapet delegeres myndighet til å ta avgjørelser i saker som er av prinsipiell betydning 

innenfor Serveringsloven m/forskrifter. 

§ 19. Tilbakekall av serveringsbevilling 
Myndighet til å tilbakekalle serveringsbevillinger etter denne paragraf, delegeres til formannskapet. 

  

-�124�-



13 
 

Levekårsutvalget 
1.  OPPRETTELSE OG SAMMENSETNING 

Levekårsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Medlemmer 

og varamedlemmer bør velges blant kommunestyrets medlemmer etter valgreglene i 

kommunelovens §§ 8, 36 og 37. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem.  

Er utvalget sammensatt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som 

står bak den uttredende. Dersom lederen faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny 

leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 

2.  STYRETS ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER 

Utvalget har som ansvars- og arbeidsområde de politiske oppgaver innenfor helse- og 

omsorgssektoren og oppvekst- og kultursektoren.  

Styret er politisk ansvarlig for: 

 en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering, og løpende drift  

 samordning og planlegging av tjenestene  

 å føre kontroll med at vedtak innafor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført og at det blir 
utarbeidet årsmelding for etatene/avdelingene 

 sektorplaner i etaten/avdelingene 
 

For øvrig utfører utvalget de oppgaver innafor arbeidsområdet kommunestyret til enhver tid 

bestemmer.  

3.  UTVALGETS INNSTILLINGSMYNDIGHET OG UTTALERETT 

Utvalget innstiller som hovedregel overfor formannskap og kommunestyret i saker innafor sitt 

område der avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert. 

Uttalerett: 

 I saker der uttalelsesrett og plikt er gitt i medhold av lov 

 Kommunale reglement og retningslinjer som regulerer politisk organisering og overordna 
tjenestefaglige beslutningsprosesser. Eks: delegeringsreglement,  økonomireglement 

 Større omorganiseringer som berører etaten/avdelingene 

 Utvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 
etaten/avdelingene 

 

4.  DELEGASJON I BUDSJETTSAKER 

Det vises til delegasjon gitt i kommunens økonomireglement. Utvalget har uttalerett om 

budsjettforslaget og økonomiplan (se økonomireglement for Storfjord kommune). Utvalget  har 

fullmakt til å disponere budsjettposten reserverte tilleggsbevilgninger dersom denne er opprettet i 
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budsjettkapittel 1.2 eller 1.3. Sak om evt. tilleggsbevilgninger utover bevilget budsjettramme må til 

kommunestyret. Sak skal først fremmes når det ikke er mulighet for omdisponering innen eget 

rammeområde. Det politiske utvalget gis fullmakt til å disponere frie merinntekter på inntil kr. 

300.000.- innenfor sine rammeområder. 

5.  GENERELL DELEGASJON OG AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Utvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold 

av lov eller vedtatt av kommunestyret. Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller 

overfor statlig eller fylkeskommunal myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i 

kommunestyret (kommuneplan, økonomiplan med mer). 

Dersom utvalget ønsker å fravike dette, må saken tas opp særskilt. Dersom utvalget er i tvil om det 

har avgjørelsesmyndighet i en sak, skal det bringe spørsmålet inn for kommunestyret som avgjør 

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger. 

I medhold av kommunelovens § 10 nr 2, delegerer kommunestyret myndighet til leveårsutvalget å 

treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets arbeids- og ansvarsområde, og som det etter særlov 

er adgang til å delegere og som kommunestyret ikke har vedtatt å legge til andre politiske organer, 

partsutvalg eller rådmannen. 

All bruk av delegert myndighet skal gjøres i hht de generelle retningslinjene som gjelder for utøvelse 

av delegert myndighet.  

6.  DELEGASJON ETTER SÆRLOVER 

Utvalget gis avgjørelsesmyndighet i prinsipielle saker etter særlover og som ikke er delegert til 

rådmannen, se nedenfor.  

7.  VIDEREDELEGASJON 

Kommunestyret gir utvalget myndighet til å videredelegere sin myndighet til underutvalg og/eller 

rådmannen. 

Barnehageloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Barnehageloven m/forskrifter.  

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole  
Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og 

grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning for privat barnehage 

og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller sammen etter §4 

tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og skolen skal være 

representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §11-1 fjerde 

ledd. 

-�126�-



15 
 

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

Barnevernloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Barnevernloven m/forskrifter.  

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere  
Formannskapet beslutter om botiltak skal iverksettes for enslige mindreårige 

Film- og videogramloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor Film- og 

videogramloven m/forskrifter.  

Folkehelseloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Folkehelseloven m/forskrifter.  

Helse- og omsorgstjenesteloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor Helse- og 

omsorgstjenesteloven m/forskrifter.  

Helseregisterloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Helseregisterloven m/forskrifter.  

Introduksjonsloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Introduksjonsloven m/forskrifter.  

Kulturlova 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Kulturlova m/forskrifter.  

Kulturminneloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Kulturminneloven m/forskrifter.  

Opplæringslova 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Opplæringslova m/forskrifter. 

§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid  

Pasient- og brukerrettighetsloven 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor Pasient- og 

brukerrettighetsloven m/forskrifter.  
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Privatskolelova 
Levekårsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Privatskolelova m/forskrifter.  

Smittevernloven 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å ta avgjørelser i saker av prinsipiell karakter etter 

Smittevernloven m/forskrifter. 

§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 
isolering og smittesanering 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å ta avgjørelser i saker av prinsipiell betydning etter denne 

paragraf. 

Spesialisthelsetjenesteloven 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å ta avgjørelser i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Spesialisthelsetjenesteloven m/forskrifter. 

Tobakkskadeloven 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å ta avgjørelser i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Tobakkskadeloven med forskrifter. 

§ 4 Bevillingsplikt 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å gi bevilling etter denne paragraf. 

§ 5. Bevillingsperioden 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 8. Krav til vandel 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 9. Styrer og stedfortreder 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 11. Inndragning av salgsbevillinger 
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

Voksenopplæringsloven 
Levekårsutvalget gis myndighet til å gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale og 

fylkeskommunale planer. 
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Styret for plan og drift  
1.  OPPRETTELSE OG SAMMENSETNING  

Styret for plan og drift skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. 

Medlemmer og varamedlemmer bør velges blant kommunestyrets medlemmer etter valgreglene i 

kommunelovens §§ 8, 36 og 37.  

Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.  

Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem.  

Er utvalget sammensatt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som 

står bak den uttredende. Dersom lederen faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny 

leder selv om det tidligere er valgt nestleder.  

2.  STYRETS ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER  

Styret har som ansvars- og arbeidsområde de politiske oppgaver innenfor driftssektoren, jordbruk, 

skogbruk og utmark som kommunen har ansvaret for.  

Styret er politisk ansvarlig for:  

 en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av etaten  

 samordning og planlegging av driftstjenestene i kommunen  

 å føre kontroll med at vedtak innafor styrets arbeidsområde blir gjennomført og at det blir 
utarbeidet årsmelding for etaten  

 sektorplaner i etaten  

For øvrig utfører styret de oppgaver innafor arbeidsområdet kommunestyret til enhver tid 

bestemmer.  

3.  STYRETS INNSTILLINGSMYNDIGHET OG UTTALERETT  

Styret innstiller som hovedregel overfor formannskap og kommunestyret i saker innafor sitt område 

der avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert.  

Uttalerett:  

I saker der uttalelsesrett og plikt er gitt i medhold av lov  

Kommunale reglement og retningslinjer som regulerer politisk organisering og overordna 

tjenestefaglige beslutningsprosesser. Eks: delegeringsreglement,  økonomireglement  

Større omorganiseringer som berører etaten  

Styret kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for etaten  

4.  DELEGASJON I BUDSJETTSAKER  

Det vises til delegasjon gitt i kommunens økonomireglement. Styret har uttalerett om 

budsjettforslaget og økonomiplan (se økonomireglement for Storfjord kommune). Styret har fullmakt 

til å disponere budsjettposten reserverte tilleggsbevilgninger dersom denne er opprettet i 

budsjettkapittel 1.6 eller 1.7. Sak om evt. tilleggsbevilgninger utover bevilget budsjettramme må til 
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kommunestyret. Sak skal først fremmes når det ikke er mulighet for omdisponering innen eget 

rammeområde. Det politiske styret gis fullmakt til å disponere frie merinntekter på inntil kr. 

300.000.- innenfor sine rammeområder.  

5.  GENERELL DELEGASJON OG AVGJØRELSESMYNDIGHET  

Styret treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av 

lov eller vedtatt av kommunestyret. Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller 

overfor statlig eller fylkeskommunal myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i 

kommunestyret (kommuneplan, økonomiplan med mer).  

Dersom styret ønsker å fravike dette, må saken tas opp særskilt. Dersom styret er i tvil om det har 

avgjørelsesmyndighet i en sak, skal det bringe spørsmålet inn for kommunestyret som avgjør hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger.  

I medhold av kommunelovens § 10 nr 2, delegerer kommunestyret myndighet til styret for plan og 

drift å treffe avgjørelser i saker som gjelder styrets arbeids- og ansvarsområde, og som det etter 

særlov er adgang til å delegere og som kommunestyret ikke har vedtatt å legge til andre politiske 

organer, partsutvalg eller rådmannen.  

All bruk av delegert myndighet skal gjøres i hht de generelle retningslinjene som gjelder for utøvelse 

av delegert myndighet.  

6.  DELEGASJON ETTER SÆRLOVER  

Styret gis avgjørelsesmyndighet i prinsipielle saker etter særlover og som ikke er delegert til 

rådmannen, se nedenfor.  

Styret skal være underinstans i alle klagesaker innenfor sitt arbeids- og ansvarsområde.  

7.  VIDEREDELEGASJON  

Kommunestyret gir styret myndighet til å videredelegere sin myndighet til underutvalg og/eller 

rådmannen.  

 

Beiteloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

beiteloven med forskrifter. 

§ 12 
Plan- og driftsstyret delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf 

§ 13 
Plan- og driftsstyret delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf 

§ 16 
Plan- og driftsstyret delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf 
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Brann- og eksplosjonsvernloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor brann 

og eksplosjonsloven med forskrifter. 

§ 11 Brannvesenets oppgaver 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 39 Tvangsmulkt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

Eierseksjonsloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Eierseksjonsloven m/forskrifter.  

§ 8. Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringen 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 9. Seksjoneringsvedtak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 12. Deling og sammenslåing av seksjoner 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

Forpaktingslova 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Forpaktingslova m/forskrifter.  

§ 4. Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 6. Forpaktingsavgifta 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 7. Forpaktingstida 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 11. Skjønn ved tiltreding og fråtreding 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 17. Godtgjersle for jordbruksforbetringar 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

Forurensingsloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Forurensningsloven m/forskrifter.  

§ 7. Plikt til å unngå forurensning 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret 

§ 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret 
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§ 18. Endring og omgjøring av tillatelse 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 20. Nedleggelse og driftsstans 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 25. Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 35. Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 37. Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 47. Bistandsplikt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 51. Pålegg om undersøkelse 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer 
utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og 
avfallsproblemer og vederlag for bistand 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 78. Straffansvar for forurensning 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

§ 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfal l 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til plan- og driftsstyret. 

Friluftsloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Friluftsloven m/forskrifter.  

§ 2. Ferdsel i utmark 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 14. Avgift for adgang til friluftsområde 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan- og drift. 

§ 15. Regulering av ferdsel på visse friluftsområde 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 
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§ 16. Sperring av særlig utsatt område 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 20. Uttalelse om tvilsspørsmål 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 40. Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Gjerdeloven 
§ 18 

Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

Havne- og farvannsloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Havne- og farvannsloven m/forskrifter.  

§ 15. Uhindret ferdsel i farvannet mv.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 27. Tiltak som krever tillatelse 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 31. Bortfall av tillatelse 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 33. Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 34. Forbud mot å volde fare, skade eller ulempe i farvannet  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 35. Vrakfjerning mv. 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 37. Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 57. Pålegg om retting og stansing 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 58. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 59. Tvangsfullbyrdelse 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 60. Tvangsmulkt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 61. Endring og tilbakekall av tillatelse mv.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 
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Hundeloven  
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Hundeloven med forskrifter.  

Jordlova  
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 

om jord (jordlova) med forskrifter. 

§ 8. Driveplikt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 8a. Fritak frå driveplikt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 11. Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 12. Deling 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 18. Føresegner om tilskot 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 19. Tilsyn 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 20. Tvangsgebyr 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Konsesjonsloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 

om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. med forskrifter. 

§ 2. (virkemiddel) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 10. (særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 11. (vilkår for konsesjon) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 16. (overtredelse av konsesjonsvilkår) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 20. (forbud mot forringelse av eiendommen) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 
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Lakse- og innlandsfiskloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 

om laksefisk og innlandsfisk m.v. med forskrifter. 

§ 25. Organisering og drift av vassdrag, driftsplaner 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 25a. Driftsplanlegging 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 31. Tvist om grenser m.m. 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Matrikkellova 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Matrikkellova m/forskrifter.  

§ 48 Tvangsmulkt 
Styret for plan og drift delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

Motorferdsel i utmark og vassdrag 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 

om motorferdsel i utmark og vassdrag med nasjonale og lokale forskrifter.  Plan- og driftsstyret er 

underinstans i behandlingen av klagesaker etter denne lov m/forskrifter.  

§ 4a (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)  
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker etter nasjonal forskrift for bruk av 

kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.   Se også lokal forskrift om motorferdsel i utmark av 

24.02.1998. 

§ 6. (tillatelser etter søknad) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Naturmangfoldloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Naturmangfoldloven m/forskrifter. 

§ 18. Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av 
myndighetene 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 41. Saksbehandling 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 47. Skjøtsel av verneområder 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 48. Dispensasjon fra vernevedtak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 54. Meldeplikt for skogbrukstiltak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 
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§ 55. Meldeplikt for jordbrukstiltak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Naturskadeloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Naturskadeloven m/forskrifter.  

§ 21 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 22 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 23 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 24 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

Odelsloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 

om odelsretten og åseteretten med forskrifter. 

§ 30. Når stat eller kommune har tatt over odelsjord  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 32. Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Plan- og bygningsloven 
Styret for plan og drift er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 og skal være kommunens 

organ for behandling av plansaker. 

Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- 

og bygningsloven. 

Styret for plan- og drift er underinstans i behandlingen av klagesaker etter denne lov.   

§ 1-9. Forholdet til forvaltningsloven og klage  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 3-7. Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 5-4. Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag 
Myndighet til å fatte avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 12-11. Behandling av private reguleringsplanforslag 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 
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§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 13-1. Midlertidig forbud mot tiltak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 13-2. Varighet og frist 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 13-3. Fristforlengelse 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 14-2. Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og 
konsekvensutredning 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 18-1. Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 18-2. Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
Styret for plan og drift delegeres myndighet til å avgjøre dispensasjonssaker som anses ikke å være 

kurante. 

§ 19-3. Midlertidig dispensasjon 
Styret for plan og drift delegeres myndighet til å avgjøre dispensasjonssaker som anses ikke å være 

kurante. 

§ 19-4. Dispensasjonsmyndigheten 
Styret for plan og drift delegeres myndighet til å avgjøre dispensasjonssaker som anses ikke å være 

kurante. 

§ 31-8. Utbedringsprogram 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 32-9. Straff 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 32-10. Samordning av sanksjoner 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Skogbruksloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 

om skogbruk (skogbrukslova) med forskrifter. 

§ 5. Skogregistrering og skogbruksplan 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 6. Forynging og stell av skog 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf og etter forskrift om bærekraftig skogbruk, 

delegeres til styret for plan og drift. 
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§ 7. Vegbygging i skog 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift 

§ 8. Hogst og måling 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf og etter forskrift om skogfond, delegeres til styret 

for plan og drift. 

§ 9. Førebyggjande tiltak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 10. Tiltak etter skade på skog 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 23. Tvangsmulkt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Vannressursloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Vannressursloven m/forskrifter. 

§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)  
Kommunestyret delegerer til styret for plan og drift å være vassdragsmyndighet etter 

Vannressursloven. 

§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 11 (kantvegetasjon) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag)  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 53 (tilsyn) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 54 (internkontroll) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 56 (oppsetting av vannmerker) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 57 (undersøkelser) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting) 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 
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Vass- og avløpsanleggslova 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor vass- 

og avløpsanleggslova m/forskrifter. 

§ 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg 
Myndighet til å fatte avgjørelser etter denne paragraf delegeres til styret for plan og drift. 

Veglova 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Veglova med forskrifter.  Styret utøver også kommunens vegmyndighet etter lovens § 9, se dog 

begrensninger den enkelte paragraf der kommunestyret selv har avgjørelsesmyndigheten.  

§ 30 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 31 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 32 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 33 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 34 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 36 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 37 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 38 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 40 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 41 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 42 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 43 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 44 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 48 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 
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§ 57 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Vegtrafikkloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 

Vegtrafikkloven m/forskrifter.  

§ 5 Skiltregler m.m. 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 7. Særlige forbud mot trafikk 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 8. Parkering 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

Viltloven 
Styret for plan og drift delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 

om jakt og fangst av vilt (viltloven) med forskrifter. 

§ 16 Fellingstillatelse på hjortevilt og bever – minsteareal 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan- og drift. 

§ 37. Sammenslåing til felles viltområde 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 38. Sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 

§ 40. Kontroll med betalt jegeravgift  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til styret for plan og drift. 
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Administrasjonsutvalget 
1.  OPPRETTELSE OG SAMMENSETNING  

Utvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 25 som omhandler partssammensatte utvalg – 

administrasjonsutvalg.  Utvalgets arbeidsområde reguleres i tillegg av Hovedavtalen.  

Utvalget har 7 representanter.  Kommunestyret velger 5 representanter og vararepresentanter til 

utvalget for hele valgperioden, mens 2 representanter og vararepresentanter utpekes av 

arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet for to år av gangen.  

Kommunestyret velger leder og nestleder av utvalget blant sine representanter.  

2.  UTVALGETS OPPGAVER  

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte når det ikke er avtalt eller bestemt at slike saker skal behandles 

administrativt av rådmannen.      

3.  ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNSTILLINGS- OG UTTALELSESMYNDIGHET  

Administrasjonsutvalget gir sin uttalelse i saker der dette er hjemlet i lov eller avtaleverk, og innstiller 

som hovedregel i saker som skal avgjøres av kommunestyret.  

4.  ADMINISTRASJONSUTVALGETS AVGJØRELSESMYNDIGHET  

Nærmere avgrensing av beslutningsmyndigheten mellom administrasjonsutvalget og rådmannen 

drøftes fortløpende mellom utvalgets leder og rådmannen/saksbehandler.  

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:  

1. Utvalget vedtar personaladministrative reglementer, planer, retningslinjer og bestemmelser, 
kfr pkt. 2 a) ovenfor.  Dette vil bl.a. være:  

 Permisjonsreglementet  

 Kompetanseplaner  

 Seniorpolitisk plan  

 Gavereglement  

 Etiske retningslinjer  

 Tilsettingsreglement  

 Andre reglement og retningslinjer som regulerer arbeidsvilkår og forholdet mellom 
arbeidsgiver og ansatte  

2. Myndighet etter pkt. 1 gjelder kun dersom formannskapet representerer arbeidsgiversiden i 
utvalget.  Dersom formannskapet ikke representerer arbeidsgiversiden i utvalget, har 
utvalget kun uttalelsesrett i saker etter pkt. 1.  Myndighet til å avgjøre saker etter pkt. 1 er da 
tillagt formannskapet.  

3. Utvalget tilsetter etatssjefer. 
4. Utvalget avgjør tvistespørsmål om tolkning og praktisering av kommunale avtaler, 

reglementer, retningslinjer og bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og 
arbeidsvilkår.  Rettstvister for øvrig behandles etter bestemmelsene i Hovedavtalen.  

5. Avgjør søknader fra ansatte i saker hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til andre.  

5. VIDEREDELEGASJON  
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Kommunestyret gir administrasjonsutvalget myndighet til å videredelegere sin myndighet til 

underutvalg og/eller Rådmannen.  

6.  MINDRETALLSANKE  

I saker der Administrasjonsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et 

mindretall på et medlem, leder eller rådmann kreve at saken legges frem for formannskapet til 

avgjørelse. Et slikt krav skal settes frem skriftlig før møtet er slutt, og skal protokolleres.  Dersom 

formannskapet er valgt som representanter i utvalget fra arbeidsgiversiden, skal anken gå til 

kommunestyret.  

 

Kommuneloven 
§ 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger 
Administrasjonsutvalget skal behandle saker etter pkt 1 som gjelder forholdet mellom kommunen 

som arbeidsgiver og de ansatte når det ikke er avtalt eller bestemt at slike saker skal behandles 

administrativt av rådmannen.  Administrasjonsutvalget vedtar personaladministrative reglementer, 

personalpolitiske planer og andre bestemmelser og retningslinjer.  Utvalget tilsetter etatssjefer. 

Utvalget avgjør tvistespørsmål om tolkning og praktisering av kommunale avtaler, reglementer 

og diverse bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår.  
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Arbeidsmiljøutvalget 
1. OPPRETTELSE OG SAMMENSETNING  

Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 6 medlemmer med varamedlemmer.  Arbeidsgiver og 

arbeidstakerne skal ha like mange representanter.  På arbeidsgiversiden består utvalget av to 

politikere og en ansatt. Arbeidstakerne velger sine representanter.  

Leder og nestleder velges vekselsvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter, og gjelder 

for 2 år.    

2.  OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDE  

Arbeidsmiljøutvalget har oppgaver og ansvar i h.h.t. arbeidsmiljøloven m/forskrifter og 

hovedavtalen.        

3.  UTTALELSESMYNDIGHET I BUDSJETTSAKER  

Arbeidsmiljøutvalget har uttalelsesrett til årsbudsjett og økonomiplan.  Arbeidsmiljøutvalget får 

tildelt budsjett av kommunestyret og disponerer dette.    

4.  DELEGASJON  

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet går frem av arbeidsmiljøloven m/forskrifter (særlig 

kap. 7) og hovedavtalen (Del C, § 5.)  
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Ordføreren 
1.  VALG  

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Valget 

foretas for hele valgperioden. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 

som ordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. Trer ordføreren endelig ut av sitt verv, 

foretas nyvalg.  

2.  ORDFØRERENS ANSVARS OG ARBEIDSOMRÅDER  

Kommunelovens § 9 pkt. 1-4:  

 ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet  

 ordføreren leder også møtene i andre organ der formannskapet fungerer som utvalg  

 ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle 
tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre  

 ordføreren underskriver intensjonsavtaler av politisk karakter  

 ordføreren har møte og talerett i alle andre kommunale organer  

For øvrig utfører ordføreren de oppgaver innafor arbeidsområdet kommunestyret og/eller 

formannskapet til enhver tid bestemmer.  

3.  DELEGASJONSBESTEMMELSER  

I medhold av kommunelovens § 9 nr. 5 delegerer kommunestyret til ordføreren å avgjøre saker som 

gjelder:  

 om å avgjøre søknader om annonsestøtte eller hilsningsannonser på kommunens vegne  

 om å avgi politiske uttalelser på vegne av kommunen når slike uttalelser ikke er 
høringsuttalelser  

 om å avgjøre innenfor budsjettets rammer søknader fra politikere om deltakelse på kurs og 
møter  

 om å avgjøre permisjonssøknader eller lignende fra folkevalgte med inntil 6 måneders 
varighet  

 Ordfører gis fullmakt til å avtale hvorvidt varaordfører skal fungere som ordfører i løpet av 
året  

 om å representere Storfjord kommune ved generalforsamlinger, årsmøter og lignende der 
det ikke er oppnevnt andre som har fått slik møte- og representasjonsrett og fremme forslag 
til styrerepresentanter fra kommunen.  Ordføreren har rett til å bemyndige andre til å delta.  

 om og innenfor rammen av budsjett å gi gaver og blomster ved jubileer, innvielser, viktige 
besøk og lignende.  Dette gjelder også når kommunestyrets medlemmer fyller runde år.  

 Skal anvise godtgjørelser, utlegg og reiseregninger til rådmannen – se også kommunens 
økonomireglement  

 Ordfører disponerer formannskapets disposisjonsfond på følgende måte: Engangsbeløp inntil 
kr. 5.000,-.  Totalt i løpet av året kr. 30.000,-.  

 Søke om hedersmerke og medaljer til kommunens ansatte og folkevalgte i henhold til 
retningslinjer vedtatt av Kommunenes Sentralforbund.  
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Bygdeallmenningsloven 
§ 4-2. (stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme)  
Ordføreren gis avgjørelsesmyndighet etter denne paragraf 
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Valgstyret 
1.      VALG  

Etter valgloven av 28.06.02, § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av 

kommunestyret.  Formannskapet fungerer som valgstyre.  

2.      ANSVAR OG OPPGAVER  

Valgstyrets ansvar og oppgaver følger av valgloven.  

3.      DELEGASJONSBESTEMMELSER  

Om myndighet til å ta avgjørelser, se delegering etter paragrafer nedenfor.  

Valgstyret skal også, etter konkret vurdering av oppgaver og arbeidsomfang, fastsette godtgjøring til 

valgstyrets sekretær. 

 

Valgloven 
§ 2-3. Ansvar for å opprette og oppdatere manntall. Utsendelse av valgkort.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til valgstyret. 

§ 4-2. Stemmestyrer 
Myndighet etter denne paragraf delegeres til valgstyret. 

§ 6-6. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til valgstyret. 

§ 8-3. På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til valgstyret. 

§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering  
Valgstyret delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter Valglovens §9-3, første setning. 

§ 9-4. Ordensregler 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til valgstyret.  Stemmestyrets leder 

eller nestleder gis avgjørelsesmyndighet etter pkt. 3. 
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Rådmannen 
Kommunestyret utformer politikken og vedtar de langsiktige strategiene for kommunen gjennom 

styringsdokumenter som kommuneplan, sektorplaner og overordnede, prinsipielle vedtak. 

Administrasjonen skal primært sørge for daglig drift og hensiktsmessig administrasjon. Rådmannen 

skal sammen med de politiske organer utvikle Storfjordsamfunnet.  

A: ANSVARS OG ARBEIDSOMRÅDER  

1.1 Delegeringsprinsipp 

Myndighet til Rådmannen (heretter RM) forutsetter at delegering faktisk er gjort av kommunestyret. 

Når ikke annet er slått fast i lov, delegeringsreglementet, øvrige reglement og retningslinjer eller 

kommunestyrevedtak, må avgjørelsesmyndigheten utøves av kommunestyret eller den loven selv 

utpeker. De faste styrene/utvalgene kan delegere sin myndighet til RM slik at RM kan treffe 

avgjørelser på dets vegne.  

1.2 Arbeidsgiveransvar  

RM er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon med de unntak som følger av lov 

eller delegering fra kommunestyret. RM har myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker og i 

saker regulert gjennom kommunale reglement og retningslinjer. RM, gjennom tilsettingsutvalget, 

foretar tilsetting i kommunale stillinger som ikke er unntatt i lov, eller som er tillagt andre i dette 

reglementet.  

1.3 RM sine oppgaver og myndighet etter kommuneloven § 23  

RM er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon med de unntak som følger av lov og 

rammer fra kommunestyret. RM skal se til at de saker som blir lagt fram for folkevalgt organ, er 

forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. RM skal som hovedregel innstille i alle saker som 

fremlegges politiske organer til behandling.  RM har møte og talerett, personlig eller ved en av sine 

underordnede i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalget. De underordnede møter i 

egenskap av RM. Kommunestyret delegerer myndighet til RM til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 

typer av saker som ikke er av prinsipiell karakter.  

Kurante saker er saker uten prinsipiell betydning.  

Skal en sak komme under bestemmelsene må den ha en eller flere av følgende karakteristika:  

 Avgjørelsen medfører ikke fremtidige ikke-budsjetterte kostnader  

 Sak av lignende karakter har tidligere vært behandlet av politisk organ  

 Det er etablert kommunal sedvane i denne type saker  

 Avgjørelsen medfører ikke avvik i forhold til tidligere praksis i lignende saker  

 Sakens avgjørelse medfører ingen endring for en større del av kommunens virksomhet på 
området  

 Saken er av en slik karakter at det kan forventes allmenn tilslutning fra overordnet organ  

1.4 Delegert myndighet til RM på vegne av kommunen som privat rettssubjekt  

RM gis fullmakt til å undertegne dokument og stå for kjøp/salg av areal. RM delegeres generell 

fullmakt til å undertegne dokumenter på vegne av kommunen, bla.  
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 Inngår og følger opp avtaler innenfor sitt ansvarsområde, så langt slike avtaler ikke binder 
kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører andre 
konsekvenser av prinsipiell karakter  

 Kontrakter med hjemmel i vedtak  

 Søknadsskjemaer med hjemmel i vedtak  

 Lånesøknader med hjemmel i vedtak  

1.5 Generell delegasjon og avgjørelsesmyndighet  

I medhold av kommunelovens § 23 nr. 4 gis RM myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker eller 

typer av saker så langt lov og forskrifter tillater og som ikke er av prinsipiell betydning eller er 

delegert andre. RM gis også de fullmakter og den myndighet som tilligger 

kommunestyret/kommunen i lovgivningen til å ivareta de plikter og utføre de handlinger som er 

påkrevet for nødvendig drift av kommunen og som anses som kurant. Hva som er av prinsipiell 

betydning avklares gjennom fortløpende drøftinger mellom ordfører, leder for styret/utvalget og RM 

/saksbehandler, se for øvrig pkt. 1.3 ovenfor. I dette ligger at politiske organ etter kommuneloven 

behandler saker av prinsipiell betydning og art. Også myndighet til å fungere som underinstans 

omfattes av den videredelegerte myndighet, jf. forvaltningsloven § 33, og som ikke er lagt til andre.  

I medhold av kommunelovens § 24 nr. 1 gis RM myndighet til å treffe avgjørelser i alle personalsaker. 

RM gjennom tilsettingsutvalget gis myndighet til tilsetting i alle stillinger som ikke ved lov er tillagt 

andre. Dette gjelder ikke tilsetting av etatssjefer. RM gis myndighet til å foreta midlertidige 

tilsettinger ved behov og innenfor budsjettets rammer. RM gis myndighet til å justere/omorganisere 

bemanningen ved ledighet i stilling, eventuelt nedlegge stillinger. Myndigheten gjelder også 

oppsigelser, eventuelt avskjed i alle stillinger og vikariater. RM kan si opp arbeidstakere som etter 

Retningslinjer for oppfølging av sykmeldte har passert stillingsvernet på til sammen 2 år.  Det er en 

forutsetning at kommunen som arbeidsgiver har forsøkt – så langt lov og avtaleverk krever – å 

omplassere, tilrettelegge eller på annen måte tilbudt høvelig arbeide i kommunen som 

vedkommende er kvalifisert for. RM fremforhandler lønn og arbeidsvilkår for alle ansatte i henhold til 

bestemmelsene i hovedtariffavtale og hovedavtale. RM inngår arbeidsrettslige avtaler og godkjenner 

økonomiske kompensasjonsordninger ved forlik. RM vedtar anbefalte A-rundskriv fra KS unntatt 

sentrale tariffoppgjør/hovedtariffavtalen og hovedavtalen. Ut fra vedtatt budsjett og andre 

retningslinjer, har RM myndighet til å fordele/utnytte ressursene til etterutdanning/kurs for 

personalet.  Dette gjelder også eksternt tildelte tilskudd til formålet. Se for øvrig delegasjon til RM og 

tilsettingsutvalget etter kommunelovens § 24 nedenfor.  

B: RM SINE FULLMAKTER INNAFOR ØKONOMIFORVALTNINGEN  

RM sine fullmakter innafor økonomiforvaltning går fram av Storfjord kommune sitt 

økonomireglement. Utdrag:  

RM har fullmakt til å disponere de bevilgninger som kommunestyret har fastsatt. Disponeringen skal 

skje på den måten som gir størst måloppnåelse i forhold til politisk vedtatte mål, og som gir høyest 

mulig produktivitet i tjenesteproduksjonen innenfor definerte kvalitetsnormer. RM har ikke fullmakt 

til å binde kommunen økonomisk utover budsjettåret med disponeringer som vil kreve større 

bevilgninger enn årets, for det enkelte rammeområde.  

Bevilgningene til rammeområdene skal disponeres hver for seg, og kan ikke sees i sammenheng. 

Bevilgningene skal brytes ned på ansvarskapittel, funksjons- og kommuneartsnivå til et detaljbudsjett 
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som korresponderer med regnskapet for disse dimensjonene, og hvor det entydig fremgår hvilke 

ansvarsområder som sorterer inn under den enkelte bevilgning. RM utarbeider dette detaljbudsjettet 

for hvert ansvarsområde og hvert investeringsprosjekt i tråd med de målsetninger, forutsetninger og 

bevilgninger som kommunestyret har fastsatt for det enkelte ansvarsområde og investeringsprosjekt. 

Detaljbudsjettet skal være med som beslutningsgrunnlag når budsjettrammene fastsettes.  

Detaljbudsjettet kan endres i løpet av året etter vedtak fra RM. Det forutsettes da at endringen skjer 

innenfor de bevilgninger som kommunestyret har fastsatt for det enkelte ansvarsområde, og at 

endringene ikke bryter med de mål og premisser for bevilgningene som kommunestyret har vedtatt 

og basert seg på. Endringene skal kunne skje så ofte det er hensiktsmessig for å sikre en forsvarlig 

økonomistyring.  

RM er av kommunestyret gitt anvisningsmyndighet for hele den kommunale forvaltning.  

RM kan internt i administrasjonen gi viderefullmakter til disponering og endring av bevilgningene 

gjennom reglene for anvisningsmyndighet.  Overfor kommunestyret står RM likevel med fullt 

eneansvar for alle de disponeringer som foretas.  

Reglene for utøvingen av disponeringsfullmakten for øvrig følger av reglementet for kjøp og salg av 

varer og tjenester, jfr. kap. 4.  

Sak om evt. tilleggsbevilgninger må til kommunestyret. Sak skal først fremmes når det ikke er 

mulighet for omdisponering innen gitte rammeområder. Formannskapet skal innstille til 

kommunestyret i slike saker.  

I budsjettsaker gis RM myndighet til å overføre og regulere innenfor driftsbudsjettet til andre poster 

innenfor hver etat inntil kr. 300.000,- for enkeltoverføringer.  Rådmannen gis fullmakt til å fordele ut 

på ulike kapittel, midler som kommunestyret avsetter på felles konto.  

Eksempel: lærlingelønn.  

RM gis myndighet til å regulere alle øremerkede merinntekter på alle rammeområder.  

Bruk av avsetninger:  

RM gis fullmakt til å disponere av bundet driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av midlene.  

For utfyllende delegasjon i økonomisaker, se Storfjord kommunes økonomireglement  

Innføring av midlertidig stopp i innkjøp, vikarbruk, tilsettinger m.m.  

RM gis fullmakt til innføre stopp i forbruk av budsjett dersom den økonomiske utviklingen viser 

overforbruk eller det oppstår svikt i inntekter som bidrar til regnskapsunderskudd. Ved at en slik 

stopp innføres, skal formannskapet straks orienteres om den økonomiske situasjonen.  

C: DELEGASJON ETTER SÆRLOV  

Delegering av myndighet etter særlovgivningen – se nedenfor.   

Hovedregelen er at RM har myndighet til å ivareta kommunens plikter og tar beslutninger i kurante 

saker.  Imidlertid vil det fremkomme i den enkelte paragraf om beslutningsmyndigheten er delegert 

-�149�-



38 
 

til politisk nivå eller til RM.  Delegerte vedtak skal som hovedregel refereres for aktuell politisk eller 

partsorgan.  

D: ANDRE OMRÅDER 

I tillegg har RM fullmakt til: 

 Grunnforhandlinger og godkjenne forhandlinger innafor de rammer som kommunestyret 
godkjenner  

 Å forvalte kommunens konsesjonskraft, herunder også å benytte seg av de aktører som 
finnes på dette marked.  

 Inngå avtaler om kjøp av energi  

 Administrasjon og utleie av den kommunale boligmassen  

 Forvaltning av tilskudd fra Husbanken (utbedring, tilpasning, prosjektering)  

 Omdisponeringer bolig - Storfjord kommunestyre legger til grunn for omdisponering fra 
hytte-/fritidsformål til helårsformål at dette kan skje etter en konkret vurdering når  
vedkommende boenhet oppfyller vanlige ”tekniske forutsetninger” for helårsboliger.  
Søknader behandles administrativt etter de vedtatte prinsipper  

 Administrasjon og behandling av byggesaker  

 Tomteforvaltning i regulerte boligområder  

 Tildele tilskudd til spredt boligbygging etter gjeldende regelverk og budsjett  

 Tildeling av gavepremier/gaver i forbindelse med ulike arrangement/anledninger  

 Fordele støtte til de politiske partier etter fastsatte regler og budsjett  

 Gi tilskudd til drift av bygdeutvalg i hht vedtatte retningslinjer og som dekkes over 
formannskapets disposisjonsfond.  

 Tildeling av kulturmidler til lag og foreninger etter vedtatte retningslinjer  

 Skoleskyss i grunnskolene – rådmannen fatter enkeltvedtak om skoleskyss i h.h.t. 
bestemmelsene i opplæringslovas kap. 7 og i h.h.t. anbefalinger i Veileder utgitt av Trygg 
Trafikk  

 Revisjon av vedtekter for SFO og de kommunale barnehagene – endringer som følge av lov 
og/eller forskriftsendringer eller organisasjonsendringer, kan administrativt skrives inn og 
loggføres i dokumentet  

 Inngå kontrakter med entreprenører  

 Fordeling av brukstider og utleie – utleiereglement for kommunale bygg – og justering av 
reglementet  

 Alle planverk - gjøre de nødvendige praktiske endringer og justeringer/oppdateringer  

 Innenfor gitte rammer å opprette engasjementstillinger innenfor de enkelte tjenestene i 
forbindelse med statlig mottak på Skibotn  

 Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekter – den myndighet som er tillagt kommunestyret, 
delegeres til rådmann og/eller leder av brannvesenet  

 Ta initiativ til å reforhandle interkommunale avtaler innenfor tjenesteområdet  

 Kriseledelsen ved RM gis kommunestyrets kompetanse til å vedta og iverksette tiltak inntil 
kommunestyret kan tre sammen. Kriseledelsen v/RM gis fullmakt til å oppdatere og 
ajourføre kriseplanen fortløpende  

 Beredskapsplaner – gjøre de nødvendige praktiske ordninger i planene, som endring av tiltak 
og oppgaver  

 Disponering av kommunens VISA kort for betaling av billetter, overnattinger eller annet i 
forbindelse med møtevirksomhet disponeres av RM.  

 Fullmakt til å justere/oppdatere vedtatt delegeringsreglement. Rådmannen gis fullmakt til 
fortløpende å foreta de justeringer i reglementet som er direkte konsekvenser av f.eks. 
vedtatte organisatoriske endringer eller vedtatte lovendringer, når disse klart ikke rokker ved 
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reglementets prinsipper eller omfanget av gitte fullmakter. Det samme gjelder for andre 
typer justeringer/oppdateringer som må anses som kurante. Ved tvil legges forholdet fram 
for politisk organ [formannskapet], som treffer avgjørelse. Justeringer rapporteres til det/de 
politiske utvalg som berøres.  

E: VIDEREDELEGASJON  

RM kan delegere videre overnevnte fullmakter til sine underordnede, som da utøver myndigheten på 

RMs vegne og ansvar  

 

Alkoholloven 
§ 1-6. Bevillingsperioden 

Myndighet til å avgjøre søknader om skjenkebevilling ved enkeltanledning, jfr. 2. avsnitt (se også § 4-

2), delegeres til rådmannen.  Jfr. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol i Storfjord 

kommune, § 5. 

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking 
Myndighet til saksbehandling - uttalelser og dokumentasjon, jfr. 2. og 3. avsnitt, delegeres 

rådmannen 

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder 
Myndighet til å godkjenne styrer og stedfortreder ved bevilling for enkeltanledning etter § 1-6, 

delegeres til rådmannen.  Rådmannen gis videre myndighet til å godkjenne ny styrer og stedfortreder 

dersom det foretas endringer i løpet av bevillingsperioden. 

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
Myndighet til å kreve tilgang til lokaler og regnskap m.m etter 3. avsnitt, delegeres til rådmannen. 

§ 1-10. Overdragelse, død og konkurs 
Myndighet til å forlenge bevillingen med èn måned etter 1. avsnitt, delegeres til rådmannen. 

§ 4-2. Omfanget av bevillingen 
Myndighet til å avgjøre søknader om skjenkebevillinger ved enkeltanledning, jfr. lovens § 1-6, 2. 

avsnitt, delegeres til rådmannen. 

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker  
Myndighet til å utvide skjenketiden ved enkeltanledninger innenfor lovens rammer etter 2. avsnitt, 

delegeres til rådmannen. 

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling 
Kommunestyret oppretter ambulerende bevillinger.  Myndighet til å innvilge ambulerende bevillinger 

etter søknad, delegeres til rådmannen.  Jfr. Forskrift for salgs- og skjenkebevillinger for alkohol i 

Storfjord kommune av 06.03.14, § 5. 

§ 7-1. Bevillingsgebyrene 
Fastsettelse av bevillingsgebyrer innenfor alkohollovens rammer kap. 7, delegeres til rådmannen.  Jfr. 

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol i Storfjord kommune av 06.03.14, § 10. 
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Arkivloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor arkivloven med forskrifter. 

Barnehageloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Barnehageloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

§ 8 Kommunens ansvar 
Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene 

drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn 

under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og 

driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet 

til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal 

forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Hver 

kommune skal opprette og føre register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med 

kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. Registeret kan 

samkjøres mot Arbeids- og velferdsetatens register over mottakere av kontantstøtte. Departementet 

gir forskrifter med utfyllende bestemmelser om føringen av registeret, hvilke opplysninger registeret 

skal inneholde og behandlingen av disse opplysningene. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter 

og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens 

oppgaver. Kommunen forvalter de statlige øremerkede tilskuddene til ikke-kommunale barnehager i 

kommunen. Kommunen kan ikke avkorte det kommunale tilskuddet etter §14 som følge av et slikt 

statlig tilskudd. 

§ 10 Godkjenning 
Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til 

formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2. Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med 

hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til 

fylkesmannen. 

§ 11. Familiebarnehager 
§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til 

rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. 

Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet 

opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager 

sikres. 

§ 12a Rett til plass i barnehage 
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 

§ 13 Prioritet ved opptak 
Regulert i lov og i vedtekter 
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§ 16 Tilsyn 
Tilsynet foretas av interkommunalt team bestående av Lyngen, Storfjord og Kåfjord. Tilsynsordningen 

er vedtatt av kommunestyret i 2006. Gjelder inntil evt. lovendring. 

§ 17 Styrer 
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig 

leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og 

pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre 

ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

§ 18 Barnehagens øvrige personale 
Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er 

annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages 

til fylkesmannen. Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i 

barnehagen på nattid. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 

tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 

§ 19 Politiattest 
Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i 

politiregisterloven § 39 første ledd. Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan 

kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i 

barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Personer som er dømt for seksuelle 

overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre 

tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet. 

Barnevernloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Barnevernloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

§ 2-1 Kommunens oppgaver 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 
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§ 4-1. Hensynet til barnets beste 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-17. Flytting av barnet 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter 
adopsjon 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-22. Fosterhjem 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §  4-24 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-28. Tiltaksplan 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for 
utnyttelse til menneskehandel 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 
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§ 6-4. Innhenting av opplysninger 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 7-24 Rettslig prøving 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 8-3 Avgjørelse av tvister 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 9-5. Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra 
kommunen 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Beiteloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor beiteloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre.  

Brann- og eksplosjonsvernloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor brann og eksplosjonsloven med forskrifter, og som ikke er 

delegert til andre. 

§ 7 Tiltak ved store arrangementer 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 
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§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 31 Sentral tilsynsmyndighet 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 40 Tvangsgjennomføring 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

Bustøtteloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Bustøtteloven m/forskrifter.  

§ 5 Krav til bustaden 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

Diskrimineringsloven om etnisitet 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor 

Diskrimineringsloven m/forskrifter om etnisitet. 

Diskrimineringsloven om seksuell orientering 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter innenfor Diskrimineringsloven 

m/forskrifter om seksuell orientering.   

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven m/forskrifter, og 

som ikke er delegert andre.  

Domstolloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Domstolsloven m/forskrifter.  

Dyrehelsepersonelloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og ta avgjørelser som ikke er av 

prinsipiell betydning innenfor Dyrehelsepersonelloven m/forskrifter.  
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Eierseksjonsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Eierseksjonsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre. 

§ 7. Seksjoneringsbegjæring 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Eigedomskattelova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Eigedomsskattelova m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

Film- og videogramloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Film- og videogramloven m/forskrifter, og som ikke er 

delegert andre. 

§ 2. Kommunal løyveordning 

Finansavtaleloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og ta avgjørelser i saker som ikke 

er av prinsipiell betydning  innenfor Finansavtaleloven m/forskrifter.   

Fiskerpensjonsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter innenfor Fiskerpensjonsloven 

m/forskrifter.   

Flagging på kommunale bygningar 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter innenfor Lov om flagging på 

kommunale bygningar.  

Folkebiblioteksloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Folkebiblioteksloven m/forskrifter, og som ikke er 

delegert andre.  

§ 1. Målsetting 
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.Det 

enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og 

aktualitet.Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

§ 3. Lånesamarbeid, registrering m.v. 
§ 4. Generelt 
Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket. 
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§ 5 Personale 

Folkehelseloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Folkehelseloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 7 Folkehelsetiltak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 10 Meldeplikt og godkjenning 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 11 Helsekonsekvensutredning 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 12 Opplysningsplikt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 13 Gransking 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 14 Retting 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 15 Tvangsmulkt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 16 Stansing 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Folkeregisterloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Folkeregisterloven m/forskrifter.   

§ 13 
Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak etter denne paragraf, andre avsnitt. 

§ 14a 
Rådmannen gis myndighet til å fatte avgjørelser etter denne paragraf, første setning. 
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Folketrygdloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Folketrygdloven m/forskrifter, og som ikke er delegert til 

andre.  

§ 5-21. Fastlønnstilskott 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 6-4. Hjelpestønad 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Forpaktingslova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Forpaktingslova m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre.  

Forurensingsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Forurensningsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre. 

§ 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til rådmann. 

§ 23. Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til rådmann. 

§ 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til rådmann. 

§ 49. Opplysningsplikt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til rådmann. 

§ 50. Rett til gransking 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til rådmann. 

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til rådmann. 

§ 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten)  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf gis til rådmann. 

Forvaltningsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Forvaltningsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

Friluftsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Friluftsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre.  
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Geodataloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor Geodataloven 

m/forskrifter. 

Gjeldsordningsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Gjeldsordningsloven m/forskrifter, og som ikke er 

delegert andre. 

§ 3-2. Oppfordring om å melde krav m.m. 
Myndighet til å melde krav der kommunen er fordringshaver, delegeres til rådmannen 

§ 4-12. Vedtakelse av frivillig gjeldsordning 
Myndighet etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 5-3. Tingrettens saksbehandling 
Myndighet etter denne paragraf delegeres til rådmannen 

Gravferdsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Gravferdsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre. 

Havne- og farvannsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Havne- og farvannsloven m/forskrifter, og som ikke er 

delegert til andre. 

§ 36. Direkte gjennomføring 
Myndighet etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Helse- og omsorgstjenesteloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Helse- og omsorgstjenesteloven m/forskrifter, og som 

ikke er delegert andre.  

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-2 a. Om informasjon 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 
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§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra 
pårørende 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 10-7 Overprøving i tingretten 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter  
Øvrig lovtekst: Kommunen skal fra og med dag én dekke utgifter for pasienter som er 

utskrivningsklare, men som oppholder seg i privat eller offentlig institusjon i spesialisthelsetjenesten i 

påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. 

Delegeres videre til rådmannen. 

§ 13-2. Eldre forskrifter mv. 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Helsemessig og sosial beredskap 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Lov om helsemessig og sosial beredskap, og som ikke er 

delegert andre.  

§ 4-1. Tjenesteplikt og beordring 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-2. Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Helsepersonelloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Helsepersonell-loven, og som ikke er delegert andre. 

§ 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 
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§ 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen 
virksomhet 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 33 Opplysninger til barneverntjenesten 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 43 Sletting av journalopplysninger 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 44 Journal på feil person 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Helseregisterloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Helseregisterloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

Hundeloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Hundeloven med forskrifter. 

Husbankloven 
§ 1 Oppgåver 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Husbankloven m/forskrifter.  Dette gjelder bl.a. 

behandling av søknader om startlån. 

Husleieloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Husleieloven, og som ikke er delegert til andre. 

§ 11-1. Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet  
Avgjørelsesmyndighet etter denne paragraf delegeres til rådmannen 

§ 11-2. Elev- og studentboliger 
Avgjørelsesmyndighet etter denne paragraf delegeres til rådmannen 

§ 11-3. Tjenestebolig 
Avgjørelsesmyndighet etter denne paragraf delegeres til rådmannen 

Inndelingslova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Inndelingslova m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre. 
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Introduksjonsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Introduksjonsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

§ 7. Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 13. Utbetaling 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 16. Refusjon i ytelser fra folketrygden 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 19. Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 25 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Jordlova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Jordlova m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre. Se også forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter jordlova. 

§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord 
Rådmannen gis myndighet til å avgjøre kurante saker som gjelder: 

a) søknad etter § 9 om omdisponering og fradeling av enkelttomter på ikke over 2 dekar 
b) søknad etter § 9 om omdisponering og fradeling av tilleggsareal inntil tomt og tilleggstomt til 

sammen er 2,0 dekar 
c) søknad etter § 9 om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for areal ikke 

over 20 dekar. 

Delegasjonen er begrenset til avgjørelser som er positive overfor søker. 

§ 12. Deling 
Rådmannen gis myndighet til å avgjøre kurante saker som gjelder:  

a) søknad etter § 12 om omdisponering og fradeling av enkelttomter på ikke over 2 dekar  
b) søknad etter § 12 om omdisponering og fradeling av tilleggsareal inntil tomt og tilleggstomt 

til sammen er 2,0 dekar  
c) søknad etter § 12 om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for areal ikke 

over 20 dekar.  

Delegasjonen er begrenset til avgjørelser som er positive overfor søker 
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Jordskifteloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter innenfor Jordskifteloven med 

forskrifter. 

 

Kirkeloven 
§ 36 Konfirmasjonsopplæring. 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Kommuneloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Kommuneloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre. 

§ 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger 
Rådmannen gis myndighet etter pkt. 1 å ta avgjørelser i alle personalsaker, herunder å 

justere/omorganisere bemanningen ved ledighet i stilling, foreta tilsettinger (se Tilsettingsutvalget) 

eventuelt nedlegge stillinger.  Dette gjelder ikke tilsetting eller oppsigelse av 

etatssjefer. Myndigheten til rådmannen etter første setning gjelder også oppsigelser, eventuelt 

avskjed i alle stillinger og vikariater. Rådmannen kan si opp arbeidstakere som etter Retningslinjer for 

oppfølging av sykmeldte har passert stillingsvernet på til sammen 2 år.  Det er en forutsetning at 

kommunen som arbeidsgiver har forsøkt – så langt lov og avtaleverk krever – å omplassere, 

tilrettelegge eller på annen måte tilbudt høvelig arbeide i kommunen som vedkommende er 

kvalifisert for.   

Rådmannen forhandler om lønn etter hjemlene i Hovedtariffavtalen, og inngår arbeidsrettslige 

avtaler og godkjenner økonomiske kompensasjonsordninger ved forlik. 

§ 50 Låneopptak 
Rådmannen gis myndighet til å godkjenne lånevilkår på bakgrunn av låneopptak som kommunestyret 

til enhver tid gjør. 

Kompensasjon for merverdiavgift 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Lov om kompensasjon for merverdiavgift m/forskrifter.  

§ 6. Innsendelse av oppgave 
Rådmannen gis myndighet til å sende inn oppgaver etter denne bestemmelsen. 

Konfliktrådsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor 

Konfliktrådsloven m/forskrifter. 

Konsesjonsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Konsesjonsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert til 

andre. Se også forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven. 
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§ 17. (kontroll med at vilkår overholdes m.m.)  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

Kosmetikkloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor 

Kosmetikkloven m/forskrifter. 

Krigspensjonering for militærpersoner 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor Lov om 

krigspensjonering for militærpersoner. 

Krigspensjonering for sivilpersoner 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor Lov om 

krigspensjonering for sivilpersoner. 

Krigsskadeerstatningsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i 

saker innenfor Krigsskadeerstatningsloven. 

Krigsskadestønadsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor 

Krigsskadestønadsloven.  

Krisesenterlova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter innenfor Krisesenterloven 

m/forskrifter.   

Kulturlova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Kulturloven m/forskrifter, og som ikke er delegert andre.  

§ 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 
Kommunestyret har vedtatt retningslinjer og planer som delegeres til Rådmannen å forvalte. 

Kommunestyret delegerer til Rådmannen å tildele driftstilskudd til lag og foreninger, tilskudd til 

anlegg og voksenopplæring, samt frie kulturmidler.Det er klagerett og kommunens klagenemnd er 

endelig klageinstans. 

§ 5. Felles oppgåver 
-at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk 

støtte og om andre verkemiddel og tiltak 

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer og planer som delegeres til Rådmannen å forvalte.  

Kommunestyret delegerer til Rådmannen å tildele driftstilskudd til lag og foreninger, tilskudd til 

anlegg og voksenopplæring, samt frie kulturmidler. 

Det er klagerett og kommunens klagenemnd er endelig klageinstans 
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Kulturminneloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Kultuminneloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

§ 25. Meldeplikt for offentlige organer 
Kommunen plikter å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller 

anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire uker før søknaden avgjøres. Vedtak 

om riving eller vesentlig endring av slike byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende 

myndighet, dersom denne myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring. 

Lakse- og innlandsfiskloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Lakse- og innlandsfiskeloven m/forskrifter, og som ikke er 

delegert til andre. 

§ 42. Kontroll og oppsyn 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 47. Utkasting og administrativ inndragning 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

Ligningsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Ligningsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert til 

andre. 

§ 11-2. Søksmål fra det offentlige 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen 

§ 11-3. Avgjørelse i fordelingstvist 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen 

Likestillingsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor Likestillingsloven 

m/forskrifter.  

Matloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor Matloven 

m/forskrifter.  

Matrikkellova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Matrikkellova m/forskrifter, og som ikke er delegert til 

andre. 

§ 5 Matrikkeleiningar 
Rådmann delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 
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§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 7 Krav om klarlagt grense før tinglysing av heimelsovergang  
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 19 Avtale om eksisterande grense 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 23 Tildeling av matrikkelnummer 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, 
kommunale pålegg o.a. 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 29 Innsyn i matrikkelen 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart 
saman med matrikkelen, o.a.  
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar  
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning  
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 39 Geodetisk grunnlag 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 42 Fjerning av fastmerke og signal 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 
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Merverdiavgiftsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og rettigheter i saker innenfor 

Merverdiavgiftsloven m/forskrifter. 

Miljøinformasjonsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor 

Miljøinformasjonsloven.   

Motorferdsel i utmark og vassdrag 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med nasjonale 

og lokale forskrifter. 

§ 4a (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)  
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag,  § 5 og § 5a.  Se også lokal forskrift om motorferdsel i utmark av 

24.02.1998. 

§ 5. (generelle tillatelser etter vedtak) 
Myndighet til å sørge for merking og informasjon om snøscooterløyper, delegeres til rådmannen. 

Målbrukslova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor 

Målbrukslova m/forskrifter. 

Naturmangfoldloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Naturmangfoldloven m/forskrifter, og som ikke er 

delegert til andre. 

Naturskadeloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Naturskadeloven m/forskrifter, og som ikke er delegert til 

andre.  

NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor NAV-loven m/forskrifter, og som ikke er delegert til 

andre. 

§ 13. Felles lokale kontorer 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Næringsberedskapsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor 

Næringsberedskapsloven m/forskrifter.   
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Odelsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om odelsretten og åseteretten m/forskrifter, og som 

ikke er delegert til andre. Se også forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter 

odelsloven. 

Offentleglova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Offentleglova m/forskrifter.   

§ 5. Utsett innsyn 
Myndighet til å utsette innsyn i dokument etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 6. Forbod mot forskjellsbehandling 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 8. Hovudregel om gratis innsyn 
Myndighet til å fremme krav om betaling for innsyn etter første avsnitt, delegeres til rådmannen 

§ 11. Meirinnsyn 
Myndighet til å gi merinnsyn etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 12. Unntak for resten av dokumentet 
Myndighet til å unnta innsyn for resten av dokumentet i denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 14-§ 26 
Myndighet til å unnta innsyn i dokumenter med hjemmel i §14-§26, delegeres til rådmannen 

§ 29. Kva organ skal avgjere innsynskravet mv.  
Myndighet til å avgjøre krav om innsyn etter første avsnitt, delegeres til rådmannen. 

§ 30. Korleis organet skal gi innsyn 
Myndigheten etter første avsnitt, delegeres til rådmannen. 

Lov om offentlige anskaffelser 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter, og som ikke 

er delegert til andre. 

Opplæringslova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Opplæringsloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre. 

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats 
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 

lærekandidaten.På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller 

samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar 

med svak dugleik i lesing og rekning. 
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§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 
Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter 

sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, 

har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og 

med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt 

år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit 

barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.Retten og plikta til opplæring varer til 

eleven har fullført det tiande skoleåret. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykkje frå 

foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta dersom omsynet 

til eleven tilseier det. 

§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid  
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 

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 
Ein del av undervisningstida etter §2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til 

leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utanfor skolen. 

Kommunane avgjer sjølv korleis timar ut over minstetimetalet gitt i forskrifter etter § 2-2 skal 

brukast..Elevane skal vere aktivt med i opplæringa. Undervisningspersonalet skal tilretteleggje og 

gjennomføre opplæringa i samsvar med læreplanar gitt etter lova her. Rektor skal organisere skolen i 

samsvar med første leddet og forskrifter etter tredje leddet og i samsvar med §1-1 og forskrifter 

etter §1-5. 

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa 
Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre 

retten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av 

undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som 

utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag 

opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter 

første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i 

læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå 

til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. 

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og 

om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første 

ledd. 

§ 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen 
Elevar som har teiknspråk som førstespråk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik 

opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av opplæringa i tid og 

innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter §2-2 og §2-3 i denne lova. Kommunen kan 

bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn den skolen eleven 

soknar til. Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for teiknspråkopplæring, har 

rett til slik opplæring. Departementet gir nærmare forskrifter. Før kommunen gjer vedtak etter første 

og tredje leddet, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering 
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§ 2-7. Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn 
Når minst tre elevar med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskolar i Troms og Finnmark krev det, har 

elevane rett til opplæring i finsk. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i 

forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølv om dei vil ha 

opplæring i finsk. 

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna 

undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa 

føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort 

vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for 

elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har 

tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere 

særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller 

delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om 

særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast 

dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare 

inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden 

gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å 

vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette. 

§ 2-9. Ordensreglement og liknande 
Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i §38 første leddet bokstav c i 

forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Fysisk refsing eller anna krenkjande 

behandling må ikkje nyttast. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal 

eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

§ 2-10. Bortvising 
Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller fleire 

gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på årstrinna 

1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen. Rektor sjølv vedtek 

bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert 

å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir 

sett i verk bortvising for resten av dagen. Med mindre kommunen fastset noko anna, kan rektor 

bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning for ei 

opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar. 

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa  
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. 

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte 

frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer 

for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne 

undervisninga etter at permisjonstida er ute. 

§ 2-14. Punktskriftopplæring m.m. 
Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av 

nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på 

skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir 
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fastsett i forskrift etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal 

det liggje føre sakkunnig vurdering. 

§ 2-15. Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring 
Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller 

foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til 

undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er 

ein del av grunnskoleopplæringa. 

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 
Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik 

opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring 

omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. 

Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis. 

Det er eit vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Dei som er 

over opplæringspliktig alder, og som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om 

opphaldsløyve, har likevel berre rett til grunnskoleopplæring etter denne paragrafen når dei er under 

18 år og det er sannsynleg at dei skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Dei som oppheld seg 

lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, og som fyller 18 år i løpet av eit 

skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For dei som får avslag på søknaden om opphaldsløyve, 

gjeld retten til grunnskoleopplæring etter denne paragrafen fram til dato for endeleg vedtak. 

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for 
grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne 
For opplæringa etter dette kapitlet gjeld §§ 13-1 til 13-3 a og 13-10.Kommunen og fylkeskommunen 

kan nytte studieforbund, godkjente nettskolar og andre som gir tilbod om grunnskoleopplæring og 

vidaregåande opplæring for å oppfylle plikta til å gi opplæring til vaksne. Kommunen og 

fylkeskommunen har ansvaret for at vaksne får dokumentert opplæringa som dei har gjennomført. 

Kommunen og fylkeskommunen skal leggje til rette for at vaksne som får opplæring etter dette 

kapitlet, får høve til å ta aktivt del i arbeidet med å fremje eit godt læringsmiljø og utdanningstilbod. 

Departementet gir nærmare forskrifter om vurdering, om klage på vurdering, om eksamen og om 

dokumentasjon. 

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for 
grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne  

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell  

§ 4A-7. Skyss m.m. 
Vaksne som ikkje har fullført grunnskolen, og som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til 

gratis skyss når dei får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet. Vaksne som på grunn av 

funksjonshemming, sjukdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss utan omsyn til 

veglengda når dei får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet. § 7-4 gjeld tilsvarande. Kommunen 

skal innlosjere dei vaksne når dagleg skyss etter første og andre leddet ikkje er forsvarleg. Når det er 

nødvendig, gjeld tilsyn etter § 7-1 fjerde leddet tilsvarande. Elles gjeld § 13-4 tilsvarande for dei 

pliktene som følgjer av denne paragrafen. 

§ 4A-8. Rådgiving 
Vaksne med rett til opplæring etter §§ 4A-1 og 4A-2 har rett til rådgiving for å kartleggje kva tilbod 

den vaksne har behov for. 
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§ 4A-9. Bortvising 
Når ein elev eller deltakar vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og 

arbeidsro på skolen, eller når ein elev eller deltakar alvorleg forsømmer pliktene sine, kan 

kommunen/fylkeskommunen vise eleven/deltakaren bort frå resten av det kurset eleven/deltakaren 

er teken inn på. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av kurset kan fylkeskommunen 

også vedta at eleven/deltakaren skal misse retten til vidaregåande opplæring etter § 4A-

3.Kommunen/fylkeskommunen kan ikkje overlate til eit organ på skolen å gjere vedtak etter denne 

paragrafen om bortvising eller tap av retten til opplæring.Før det blir gjort vedtak om bortvising eller 

tap av rettar, skal ein vurdere om det er mogleg å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak 

§ 4A-12. Tilpassa opplæring 
§ 1-3 første ledd gjeld tilsvarande for opplæring etter dette kapitlet 

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande 
kommunikasjon (ASK) 
Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande 

kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i 

opplæringa.Vaksne som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter reglane i § 4a-2. Dette inkluderer nødvendig 

opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon 

§ 5-1. Rett til spesialundervisning 
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal 

givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit 

slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre 

elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får 

spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 

og § 3-2. 

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 
Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for 

spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast 

individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal 

drivast. Også avvikande kontraktvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle 

opplæringsplanen. Skolen skal ein gong i året utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven 

har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Utviklinga til eleven skal vurderast ut frå måla som er 

sette i den individuelle opplæringsplanen til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven 

eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Krav etter § 10-2 kan fråvikast i 

vedtak om spesialundervisning dersom ei konkret vurdering av eleven og den spesialundervisninga 

som skal bli gitt, tilseier det 

§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder  
Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik 

hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, 

sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også 

givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. 
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§ 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen 
Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi 

forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna 

undervisningspersonale på skolen. Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og 

med 8. årstrinnet etter første, andre og femte leddet 

§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen 
Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til 

veglengda. 

§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke  
Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, 

har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden. Elevar som har plass i 

skolefritidsordninga, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller 

mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga. 

Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane. Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom 

heimen og skolefritidsordninga. 

§ 7-4. Reisefølgje og tilsyn 
Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før 

undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Retten til nødvendig reisefølgje og til 

nødvendig tilsyn gjeld også for barn som har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga etter § 7-3 

andre ledd. 

§ 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder 
Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før 

undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Retten til nødvendig reisefølgje og til 

nødvendig tilsyn gjeld også for barn som har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga etter § 7-3 

andre ledd. 

§ 8-1. Skolen 
Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. Når omsynet til dei 

andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen 

eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha 

prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men 

ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarelg lang. 

§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper  
opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt 

tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal 

organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og 

gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Klassen 

eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei 

praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei 

elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen. 

§ 9-1. Leiing 
Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. 

Rektorar kan tilsetjast på åremål. 
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Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale 

spørsmål. 

§ 9-2. Rådgiving og skolebibliotek 
Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. 

§ 9-3. Utstyr 
§ 9-6. Om reklame i skolen 

§ 9a-2. Det fysiske miljøet 
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det 

blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller 

forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette 

på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 

forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne 

klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet 
§ 10-4. Utlysing av stillingar 

§ 10-6. Mellombels tilsetjing 
§ 10-6a.Tilsetjing på vilkår 

§ 10-9. Politiattest 
§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar 

§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar 
§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar 

§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod 
For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9. 

§ 14-3. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring 
Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på skole, og kan 

òg kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole 

dersom dei krava lova her med forskrifter stiller til heimeopplæringa, ikkje er oppfylte. 

Oreigningslova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor Oreigningslova 

m/forskrifter. 

Overtakelse av matforvaltningen 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og rettigheter og ta avgjørelser i 

saker som ikke er av prinsipiell betydning innenfor Lov om overtakelse av 

matforvaltningen m/forskrifter.  

Panteloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og rettigheter og ta avgjørelser i 

saker som ikke er av prinsipiell innenfor Panteloven m/forskrifter.  

Partiloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor Partiloven 

m/forskrifter.   
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Pasient- og brukerrettighetsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Pasient- og brukerrettighetsloven m/forskrifter som ikke 

er delegert andre.  

§ 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Pasientskadeloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Pasientskadeloven, og som ikke er delegert andre.  

Personopplysningsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i 

saker innenfor Personopplysningsloven m/forskrifter.   

Plan- og bygningsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor plan- og bygningsloven, og som ikke er delegert til andre. 

§ 2-1. Kart og stedfestet informasjon 
Myndighet til å fatte avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet  
Myndighet til å fatte avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmann. 

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel  
Myndighet til å dispensere fra kommuneplanens arealdel i kurante saker, og mindre endringer i 

denne som anses som kurante etter denne paragraf, delegeres til rådmann. 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre dispensasjonssaker som anses å være kurant. 

§ 19-3. Midlertidig dispensasjon 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre dispensasjonssaker som anses å være kurant. 

§ 19-4. Dispensasjonsmyndigheten 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre dispensasjonssaker som anses å være kurant. 

§ 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle byggesaker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 

§ 20-2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 
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§ 20-3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 

§ 21-1. Forhåndskonferanse 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle byggesaker som anses å være kurant. 

§ 21-2. Søknad om tillatelse 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 

§ 21-3. Nabovarsel 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 

§ 21-4. Behandling av søknaden i kommunen 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 

§ 21-5. Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 

§ 21-6. Privatrettslige forhold 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 

§ 21-8. Andre tidsfrister 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som anses å være kurant etter denne 

paragraf. 

§ 21-9. Bortfall av tillatelse 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker etter denne paragraf. 

§ 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker etter denne paragraf. 

§ 22-3. Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker etter denne paragraf. 

§ 22-4. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 23-1. Ansvar i byggesaker 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 23-3. Omfang og varighet av ansvaret til ansvarlige foret ak 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 24-1. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 
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§ 25-1. Tilsynsplikt 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 25-2. Tilsynets innhold 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 27-2. Avløp 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 27-3. Tilknytning til eksisterende private anlegg  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 27-4. Atkomst 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 27-5. Fjernvarmeanlegg 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 28-2. Sikringstiltak ved byggearbeid mv.  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 28-3. Tiltak på nabogrunn 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 28-4. Sikring ved gjerde 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 28-5. Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 28-6. Sikring av basseng, brønn og dam 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 28-7. Den ubebygde del av tomta. Fellesareal  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 29-2. Visuelle kvaliteter 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 29-6. Tekniske installasjoner og anlegg 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 29-9. Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 
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§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe  
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 30-3. Skilt- og reklameinnretninger 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 30-4. Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep 
mv. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 31-2. Tiltak på eksisterende byggverk 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 31-3. Sikring og istandsetting. Frakobling av vann - og avløpsledning 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 31-5. Pålegg om og forbud mot riving 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 31-6. Bruksendring og riving av bolig 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 31-7. Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 32-1. Plikt til å forfølge ulovligheter 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 32-2. Forhåndsvarsel 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 32-3. Pålegg om retting og pålegg om stans 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 32-4. Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 32-5. Tvangsmulkt 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 32-6. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 32-7. Tvangsfullbyrdelse 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 32-8. Overtredelsesgebyr 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 

§ 33-2. Undersøkelse på fast eiendom 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker etter denne paragraf. 
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Privatskolelova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Privatskoleloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre. 

§ 3-3. Skolegangen 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf første avsnitt, delegeres til rådmannen. 

Psykisk helsevernloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Psykisk helsevernloven m/forskrifter, og som ikke ved lov 

eller forskrift er delegert andre.  

Reindriftsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor Reindriftsloven 

m/forskrifter.  

Rekvisisjonsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Rekvisisjonsloven.  

§ 8 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 23 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og g is 
avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor Lov om 
råd for menneske med nedsatt funksjonsevne.   

 
§ 7 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Serveringsloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Serveringsloven m/forskrifter.  

§ 3. Bevilling 
Myndighet til å gi serveringsbevilling etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 8. Krav til søknaden 
Myndighet til å fremme krav om dokumenter etter andre ledd, delegeres til rådmannen. 

§ 9. Innhenting av uttalelser 
Myndighet til å innhente uttalelser etter andre ledd, og gi tidsfrister etter tredje ledd, delegeres til 

rådmannen. 

§ 11. Opplysnings- og meldeplikt 
Myndighet til å innhente nødvendige opplysninger etter første ledd, delegeres til rådmannen. 
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§ 13. Kontroll 
Myndighet til å stille krav om dokumentasjon etter første ledd, og foreta inspeksjoner etter andre 

ledd, delegeres til rådmannen. 

§ 18. Suspensjon av bevilling 
Myndighet til å suspendere bevillinger etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 22. Overdragelse av serveringssted 
Myndighet til å gi utsettelse med å sende inn ny søknad om bevilling etter fjerde ledd, delegeres til 

rådmannen. 

§ 24. Bortfall av bevilling ved død 
Myndighet til å gi tillatelse til fortsatt drift utover ett år etter første ledd, delegeres til rådmannen. 

Sivilbeskyttelsesloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Sivilbeskyttelsesloven m/forskrifter, og som ikke er 

delegert andre. 

Sjømannspensjonstrygdloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter i saker innenfor 

Sjømannspensjonsloven m/forskrifter.  

Skatteloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Skatteloven m/forskrifter, og som ikke er delegert andre. 

Skogbruksloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Lov om skogbruk (Skogbruksloven) med forskrifter, og 

som ikke er delegert til andre. Se også forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter 

skogbruksloven. 

§ 11. Meldeplikt 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 15. Bruk av skogfondet 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 20. Tilsyn, kontroll og rapportering 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

Smittevernloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Smittevernloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 
isolering og smittesanering 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser i saker som er kurant etter denne paragraf. 
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§ 4-4. Transport av smittefarlig materiale 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-6. Gravferd og transport av lik 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-7. Sykehusinfeksjoner 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige 
retningslinjer og gjennomføre tiltak 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til Rådmannen.  

§ 4-10. Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 7-1. Kommunens oppgaver 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

§ 7-11. Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og 
smittevernberedskap 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Sosiale tjenester i NAV 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Lov om sosiale tjenester i NAV m/forskrifter, og som ikke 

er delegert til andre. 

§ 13. Samarbeid med andre deler av forvaltningen 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 

§ 16. Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand 
Avgjørelsesmyndighet etter tredje avsnitt, delegeres til rådmannen. 

§ 18. Stønad til livsopphold 
Avgjørelsesmyndighet etter § 18, delegeres til rådmannen. 

§ 19. Stønad i særlige tilfeller 
Avgjørelsesmyndighet etter § 19, jf. § 20, delegeres til rådmannen. 

§ 21. Stønadsformer 
Avgjørelsesmyndighet etter fjerde avsnitt, delegeres til rådmannen. 

§ 22. Utbetaling av stønad 
Avgjørelsesmyndighet etter § 22, delegeres til rådmannen. 

§ 23. Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger 
Avgjørelsesmyndighet etter § 23, delegeres til rådmannen. 

§ 25. Refusjon i underholdsbidrag 
Avgjørelsesmyndighet etter § 25, delegeres til rådmannen. 
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§ 26. Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. 
Avgjørelsesmyndighet etter § 26, delegeres til rådmannen. 

§ 28. Rett til individuell plan 
Avgjørelsesmyndighet etter første avsnitt, delegeres til rådmannen. 

§ 32. Programmets varighet 
Avgjørelsesmyndighet etter første avsnitt, delegeres til rådmannen. 

§ 33. Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram 
Avgjørelsesmyndighet etter § 33, delegeres til rådmannen. 

§ 34. Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold  
Avgjørelsesmyndighet etter § 35, delegeres til rådmannen. 

§ 36. Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet  
Avgjørelsesmyndighet etter § 36, delegeres til rådmannen. 

§ 37. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.  
Avgjørelsesmyndighet etter § 37, delegeres til rådmannen 

§ 38. Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser  
Avgjørelsesmyndighet etter § 38, delegeres til rådmannen. 

§ 39. Utbetaling av kvalifiseringsstønad 
Avgjørelsesmyndighet etter § 39, delegeres til rådmannen. 

§ 40. Trekk i framtidige utbetalinger m.m. 
Avgjørelsesmyndighet etter § 40, delegeres til rådmannen. 

§ 43. Innhenting av opplysninger 
Avgjørelsesmyndighet etter andre avsnitt, delegeres til rådmannen.  

§ 49. Avgjørelse av tvister 
Avgjørelsesmyndighet etter § 49, delegeres til rådmannen. 

Spesialisthelsetjenesteloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Spesialisthelsetjenesteloven m/forskrifter, og som ikke er 

delegert andre. 

Stadnamnloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Stadnamnloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre. 

Straffeloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Straffeloven m/forskrifter, og som ikke er delegert andre. 

§ 39 g 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen 
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§ 79 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen 

Straffeprosessloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Straffeprosessloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre. 

§ 188 
Myndighet etter denne paragraf delegeres til rådmannen 

Strålevernloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Strålevernloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre.  

§ 18. Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og 
gjennomføring av målinger 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen. 

Tobakkskadeloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor tobakkskadeloven med forskrifter.  

§ 7. Saksbehandlingsregler (gjelder fra 1. januar 2016)  
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 10. Kontroll med salgsbevillinger (gjelder fra 1. januar 2016)  
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

§ 29. Tilsyn med tobakksforbudene 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf. 

Trudomssamfunnslova 
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf delegeres til rådmannen 

Valgloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter innenfor Valgloven m/forskrifter. 

Vannressursloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Vannressursloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

til andre. 

Vass- og avløpsanleggslova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor vass- og avløpsanleggslova m/forskrifter, og som ikke er 

delegert til andre. 
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Veglova 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Veglova med forskrifter, og som ikke er delegert til andre. 

Vegtrafikkloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Vegtrafikkloven m/forskrifter, og som ikke er delegert 

andre. 

Viltloven 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gis avgjørelsesmyndighet i saker 

som ikke har prinsipiell betydning innenfor Viltloven med forskrifter, og som ikke er delegert til 

andre. 

§ 48. Viltfondets og kommunens eiendomsrett  
Myndighet til å ta avgjørelser etter denne paragraf, delegeres til rådmannen. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/646 -1 

Arkiv: 414 

Saksbehandler:  Knut Jentoft 

 Dato:                 14.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

59/16 Storfjord kommunestyre 21.09.2016 

 

Tilsetting av rådmann 

 

 

Saksopplysninger 

Trond-Roger Larsen har vært konstituert i stillingen siden mars 2015 etter at forrige rådmann 

sluttet. 

Til sammen har han vært konstituert i flere perioder siden 2000, til sammen ca. 6,5 år. Den 

lengste sammenhengende perioden er på ca. 3,5 år. 

 

Han er Kommunal Kandidat fra Kommunalhøgskolen, og har blant annet emner fra 

statsvitenskap, kommuneøkonomi og juridiske emner innen kommunesektoren. 

 

Vurdering 

Trond-Roger har lang erfaring fra Storfjord kommune og god lokal kunnskap.  

Han har relevante kvalifikasjoner for rådmannstillingen og fyller stillingen fullt ut 

tilfredsstillende.  

 

Det synes derfor ikke nødvendig å lyse ut stillingen på nytt, men derimot riktig å tilby stillingen 

som rådmann i Storfjord til Trond-Roger Larsen. 

 

Ordførerens innstilling 

 

1. Trond Roger Larsen tilsettes som rådmann i Storfjord kommune fra 01.01.2017. 

2. Stillingen er etter avtale på åremål frem til 01.04.2020. 

3. Trond Roger Larsen gis rett til forlengelse i stillingen i 1 år + 1 år etter 01.04.2020.  

4. Formannskapet gis fullmakt til å avtale lønns- og arbeidsvilkår.  Formannskapet kan også 

videredelegere fullmakten til et forhandlingsutvalg utgått av formannskapet. 

 

 

-�186�-


	Forside 
	Saksliste 
	PS 47/16 Referatsaker kommunestyret 21. september
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Rapportering politiske vedtak pr. 30.06.16


	PS 48/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 - politisk behandling


	PS 49/16 Økonomirapport 2. kvartal 2016
	Saksfremlegg

	PS 50/16 Søknad om indeksregulering av kommunalt tilskudd til Stiftelsen Lásságámmi
	Saksfremlegg

	PS 51/16 Opprettelse av ny fastlegehjemmel
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Referat møte samarbeidsutvalg - legetjenesten


	PS 52/16 Behandling av klager på vedtak i sak  55/15 Reguleringsplan Strandbu Camping
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	00001H.pdf
	00001V00001.pdf
	00005H.pdf
	00007H.pdf


	PS 53/16 Boligbygging i egen regi
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Tenkt planløsning samt avtale med Storfjord boliger AS


	PS 54/16 Skibotn IL, Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan angående Tuftepark
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Dispensasjonssøknad med vedlegg
	Utsnitt Reguleringsplan Skibotn sentrum


	PS 55/16 Regler for subsidiering av utbyggingskostnader Sommersethlia
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Tomteprisr Storfjord kommune 2015


	PS 56/16 Valg av varamedlem til forliksrådet
	Saksfremlegg

	PS 57/16 K-Sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale pr. 1.1.2016
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	00001V00001.pdf


	PS 58/16 Delegeringsreglementet for Storfjord kommune
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Delegeringsreglementet for Storfjord kommune


	PS 59/16 Tilsetting av rådmann
	Saksfremlegg


