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organisasjonsmodell.

Rolle og ansvarsfordeling
Politikk er å bestemme hva som skal gjøres, og hvor og når det skal gjøres.
Administrasjonens oppgave er å finne ut hvordan og hvem som skal gjøre det.
Delegeringsreglementet skal være et verktøy for å kunne realisere målsettingen om
en klar ansvars- og rollefordeling mellom den politiske og den administrative delen av forvaltningen.
Samtidig er det et verktøy for å sikre de folkevalgte akseptable arbeidsvilkår, for utnyttelse av
kompetansen i administrasjonen og for en effektiv serviceytelse vis a vis innbyggere, næringsliv m.v.
I følge kommuneloven er administrasjonssjefen (hos oss rådmannen) kommunens øverste
administrative leder, og all myndighet som ønskes delegert fra politiske organ til administrasjonen
skal, i henhold til KL. § 23, pkt. 4., skje til administrasjonssjefen (rådmannen). Denne bestemmelse
gjelder med mindre ikke særlov sier noe annet.
Gjennom dette delegeringsreglementet er det gitt bestemmelser om hvordan myndighet er plassert i
organisasjonen, både politisk og administrativt. Mer detaljerte regler for gjennomføring må evt. gis
gjennom reglementer.
I tilknytning til all delegert myndighet skal det etableres tilfredsstillende rapporteringsrutiner fra den
som utøver delegert myndighet tilbake til formelt ansvarlig organ.

Ajourhold
Reglementet justeres løpende i forhold til lovendringer m.m. og evt. lokale vedtak.
Slik justering gjennomføres administrativt. Evt. justeringer som må framlegges for kommunestyret
for vurdering av delegering framlegges årlig.
Hovedrevisjon av reglementet skjer ved begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode.

Bruk av delegert myndighet
Retningslinjer for fullmaktsutøvelse.
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet
myndighet og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. Saker av prinsipiell art og saker som
binder kommunen økonomisk utover budsjettets rammer og forutsetninger, skal forelegges
kommunestyret.
Kurante / ikke prinsipielle saker.
En sak oppfattes som ikke prinsipiell når det foreligger lover, retningslinjer e.l. for hvordan den skal
behandles, og/eller kommunen har praksis fra behandling av tilsvarende saker. Det kan som
utgangspunkt være nyttig i sonderingen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak å spørre om det til
grunn for avgjørelsen trengs mer enn faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling.
Kommer en inn på politisk eller klart skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer, er saken å
vurdere som prinsipiell.
I praksis skal saker hvor det er tvil behandles som prinsipielle.
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Forvaltning av lovenes plikt- og rettighetsbestemmelser
Forvaltning av lovenes og forskriftenes plikt- og rettighetsbestemmelser, som ikke er spesielt nevnt i
dette reglement, er delegert til rådmannen.
Tilbakekall av fullmakt – omgjøringsrett.
Et overordnet organ og rådmann kan, i henhold til KL., kreve å få seg forelagt enhver sak som et
underordnet organ har til behandling i henhold til delegert fullmakt. Det overordnede organ kan av
eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med Fvl. § 35 (omgjøring av vedtak uten
klage) i følgende tilfeller:
(Det organ som har avgjort saken, kan også selv gjøre om sitt vedtak innenfor de samme rammer.)
a) når endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser.
b) når underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og vedtaket heller ikke
er offentlig kunngjort, eller
c) når vedtaket må ansees ugyldig.
Overordnet organ bør bruke sin myndighet til å gripe inn i enkeltsaker med den største varsomhet.
Slike inngrep bør ikke skje uten vektig grunn og uten at de instanser det gjelder blir tilstrekkelig
informert og konsultert.
Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilte tilfeller.
Den som har fått delegert myndighet i spesielle saker, kan overlate til de overordnede organ å fatte
avgjørelser.
Parter og andres rett til å få vedtak overprøvd.
Kommunal klagenemnd.
I medhold av Fvl. § 28 (vedtak som kan påklages), kan en part eller annen med rettslig klageinteresse
i saken, påklage enkeltvedtak.
For enkeltvedtak som er truffet av kommunale utvalg opprettet i medhold av kommuneloven, er
formannskapet i Krødsherad oppnevnt som klagenemnd. Klage på enkeltvedtak fattet i
formannskapet behandles av kommunestyret. NB! Der særlovene har egne klagebestemmelser,
gjelder disse.
Lovlighetskontroll.
I medhold av KL. § 59 kan 3 eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe en avgjørelse
truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av
avgjørelsens lovlighet. NB! Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed.
Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen er:
a)
b)
c)

innholdsmessig lovlig,
truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse
blitt til på lovlig måte.

Departementet kan også på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.
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Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig.
Rapporteringsrutiner
Protokoller fra alle kommunale utvalg skal sendes rådmann og ordfører.
Administrativ videredelegering kan skje hvis slik videredelegering ikke er unntatt ved delegering fra
rådmannen. Administrativ videredelegering rapporteres til rådmannen og innarbeides i
administrativt delegasjonsreglement.
Forøvrig etableres tilfredsstillende rapporteringsrutiner fra den som utøver delegert myndighet
tilbake til formelt ansvarlig organ.
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Kommunestyret
Alkoholloven
§ 1-6. Bevillingsperioden
Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for 4 år av gangen, og med
opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunestyret beholder
avgjørelsesmyndigheten selv.

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking
Innhenting av dokumentasjon og uttalelser er rådmannens ansvar

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling
for salg eller skjenking m.v.
§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan
§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger
§ 1-10. Overdragelse, død og konkurs
§ 3-3. Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet
§ 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med
høyst 4,7 volumprosent alkohol
§ 4-2. Omfanget av bevillingen
§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker

Barnehageloven
§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole
§ 7 Barnehageeierens ansvar
§ 10 Godkjenning
Gjelder godkjenning av barnehager

§ 11. Familiebarnehager
Godkjenning av familiebarnehager.

§ 15. Foreldrebetaling

Barnevernloven
KOMMUNESTYRET behandlet saksnr. 33/13 den 30.05.2013 vedrørende interkommunalt samarbeid
barnevernstjeneste i Midt-Buskerud.
ENSTEMMIG VEDTAK: Sigdal kommunes barnevernstjeneste innlemmes i den interkommunale
barnevernstjenesten i Midt-Buskerud. Rådmennene iverksetter en virksomhetsoverdragelse fra
Sigdal kommune og etablerer et vertskommunesamarbeid som beskrevet i saken. Ved likelydende
vedtak i de tre deltakerkommunene iverksettes arbeidet etter gjeldende lover og avtaleverk for
ansatte, med tanke på oppstart av en sammenslått tjeneste så snart som praktisk mulig, og senest
innen 01.10.13. Vedlagte avtale for Midt-Buskerud Barneverntjeneste tiltres.
Fra avtalen gjengis følgende:
•

Arbeidsgiverforhold: Vertskommunen har driftsansvar for barneverntjenesten og ivaretar
arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i tjenesten. Barneverntjenesten inngår i Modum
kommunes driftsorganisasjon, og ansettelser skjer etter de rutiner og retningslinjer som
gjelder for vertskommunen.
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•

Ledelse: Leder for barneverntjenesten har et faglig, administrativt og økonomisk ansvar for
tjenesten. Leder har ansvar og myndighet til å fatte vedtak i alle saker, samt myndighet til å
beslutte at saker skal sendes Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker for behandling
etter Lov om barneverntjenester (jf § 2-1 tredje ledd).

§ 2-1 Kommunens oppgaver
Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt
organ. Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5
medlemmer.

§ 2-4. Forsøksvirksomhet
Det skal utarbeides vedtekter for det enkelte forsøk. Vedtektene fastsettes av kommunestyret.

Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 7 Tiltak ved store arrangementer
Evt. lokal forskrift må vedtas av kommunestyret selv.

§ 13 Særskilte brannobjekter
Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler,
virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller
materielle verdier.
Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn
med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd

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

§ 9 Etablering og drift av brannvesen
§ 9 Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Kommunen skal gjennomføre
en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli
stilt overfor. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige
for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. To eller flere kommuner kan
avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale
overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l.
Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven
skjer under kommunens formelle ansvar. Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av
brannvesenet, og om krav til personellets kvalifikasjoner.
Kommunestyret vedtok i sak 131/11 å inngå selskapsavtale med Drammensregionens brannvesen
IKS.
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med: Forebyggende tiltak mot brann og ulykker - Feiing av og tilsyn med sikringsanlegg - Redning,
redningsdykking og akutt forurensning - Innsatsstyrke ved brann - Være innsatsstyrke og
forebyggende ved brann- og ulykker i krise- og krigssituasjoner - Aktivt selge tjenester knyttet til
kjernevirksomheten Selskapet skal være en aktiv premissleverandør innenfor eierkommunenes
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Selskapet skal ha ansvaret for, og medfølgende
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myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter “Lov om vem mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver” av 14. juni 2002 nr. 20 med
tilhørende forskrifter, med de unntak som følger av loven selv. Selskapet kan treffe vedtak om å
delegere myndigheten, etter annet ledd, videre til daglig leder/brannsjefen.

§ 11 Brannvesenets oppgaver
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets
gjennomføring av oppgavene i første ledd.

Domstolloven
§ 57
Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15.
oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

§ 66
Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv
hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år
fra 1. januar det påfølgende år.

§ 66a
Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for medlemmer til
utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn først beregnet, kan
domstollederen bestemme at det skal velges flere medlemmer til utvalgene for resten av perioden.

§ 68
Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør
begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til
alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å
innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist. Kommunestyret selv
oppnevner dette utvalget.

§ 27
Gjelder interkommunale forliksråd.

§ 74
Gjelder fritak.

Eierseksjonsloven
§ 7. Seksjoneringsbegjæring
Gjelder fastsetting av gebyrregulativ.

Eigedomskattelova
§2
Vedtak om utskriving av eiendomsskatt.

§3
Gjelder type eiendomsskatt.

§7
Gjelder fritak for eiendomsskatt.
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§ 10
Gjelder satser for eiendomsskatt.

§ 11
Gjelder fastsetting av bunnfradrag.

§ 12
Differensiering av skattøre.

§ 20
Oppretting av klagenemnd.

§ 25
Fastsetting av betalingsterminer.

Eldrerådsloven
§ 1 (Skiping av kommunale eldreråd)
§ 2 (Val og samansetjing av kommunale eldreråd)
§ 4a (Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne)

Film- og videogramloven
§ 2. Kommunal løyveordning
Gjelder løyve for omsetning og framvisning av film og videogram, samt inndragning av løyve.

Fjellova
§3
Statsallmenning, gjelder ikke Krødsherad.

§4
Statsallmenning, gjelder ikke Krødsherad.

§5
Statsallmenning, gjelder ikke Krødsherad.

Folkebiblioteksloven
§ 4. Generelt
Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap med annen
kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon. Departementet kan gjøre unntak fra første ledd
for forsøksvirksomhet.
Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som
departementet gir for bibliotekdriften.
KOMMUNESTYRET behandlet saksnr. 87/13 den 07.11.2013
ENSTEMMIG VEDTAK: Det inngås samarbeid om felles biblioteksjef og felles drift av bibliotekene i
Modum, Sigdal og Krødsherad fra 1. januar 2014. Skolebibliotektjenesten i Krødsherad er en del av
avtalen, og ivaretas på samme nivå som i dag. Vertskommuneavtalen for "Midtfylkebibliotekene
Modum Sigdal Krødsherad" vedtas. Det forutsettes likelydende vedtak i de tre kommunene.
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Det er inngått en egen avtale om samarbeidet som bl.a. fastslår at vertskommunen har
arbeidsgiveransvar og at leder for biblioteket har faglig, administrativt, personellmessig og
økonomisk ansvar for tjenesten.

Folkehelseloven
§ 6 Mål og planlegging
Mål og strategi er del av planstrategien som kommunestyret selv vedtar.

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse
Kommunene kan samarbeide med andre kommuner om ansettelse av kommunelege og vedtas av
kommunestyret selv.

§ 28 Beredskap
Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver etter denne lovens kapittel 3, og
vedtas av kommunestyret selv.

Forpaktingslova
§ 11. Skjønn ved tiltreding og fråtreding
Gjelder valg av skjønnsnemd som fastsetter skjønn ved tiltredning og fratredning.

Forsikringsvirksomhetsloven
§ 7-2. Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere
Oppretting av interkommunal pensjonskasse.

§ 10-2. Kommunale konsernlignende forhold
En kommune og ett eller flere foretak hvor kommunen har bestemmende innflytelse, eller flere slike
foretak, kan opprette felles pensjonsordning.

Forsøk i offentlig forvaltning
§ 5. Gjennomføring m.v. av forsøk
Vedtekter for forsøk i kommuner eller fylkeskommuner fastsettes av henholdsvis kommunestyret
eller fylkestinget. Kommunestyret eller fylkestinget kan delegere sin myndighet til et annet folkevalgt
organ, for så vidt gjelder mindre endringer og tillegg til allerede godkjente vedtekter.

Forurensingsloven
§ 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak
Gjelder tillatelse til å tillate forurensende virksomhet på vilkår.

§
§
§
§

18.
20.
23.
30.

Endring og omgjøring av tillatelse
Nedleggelse og driftsstans
Rett og plikt til tilknytning til eksisterende a vløpsanlegg
Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk
oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall.
KOMMUNESTYRET behandlet saksnr. 21/12 den 22.03.2012 avtale med Hallingdal Renovasjon IKS.
VEDTAK: Kommunestyret viser til framlagt forslag til avtale, "Selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon
IKS", og godkjenner avtalen. Kommunestyret stiller simpel økonomisk garanti i forhold til
kommunens % -vise eierandel, for tiden 9,64 %, tilsvarende 7. 712.000 kroner.
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Kommunestyret behandlet i møte 21.03.2013 sak 23/13 ENDRING I SELSKAPSAVTALEN FOR
HALLINGDAL RENOVASJON IKS KOMMUNESTYRET.
VEDTAK: 1. § 17 første setning i selskapsavtalen blir endret til: Selskapet gis en total låneramme på kr
90 millioner. Resten av § 17 er uendret. 2. Benyttet kassakreditt, likviditetslån og kreditt hos
leverandører som har preg av langsiktighet, dvs. ut over et kalenderår, vil bli omfattet av den totale
lånerammen som vist i selskapsavtalens § 17. For seinere investeringsprosjekt anmoder en om at
representantskap og eiere blir informert fortløpende om avvik som medfører ekstra kostnader.
Avtalen omfatter både husholdningsavfall, næringsavfall og slamhåndtering.

§ 34. Avfallsgebyr
§ 52a. Gebyrer
For behandlinger og tillatelser.

§ 58. Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer
utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v.
§ 83. Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen
Når særlige hensyn taler for det, kan kommunestyret og fylkestinget delegere myndighet til å treffe
enkeltvedtak til henholdsvis kommunale/interkommunale og
fylkeskommunale/interfylkeskommunale selskaper.

Forvaltningsloven
§ 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans
Oppretting av klagenemnd.

Friluftsloven
§ 2. Ferdsel i utmark
I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i
utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller
brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes
av fylkesmannen.

§ 14. Avgift for adgang til friluftsområde
Godkjenne avgift for adgang til friluftsområde.

§ 15. Regulering av ferdsel på visse friluftsområde
Blir en eiendom i særlig grad utsatt for allmennhetens ferdsel kan kommunen med samtykke av
eieren eller brukeren bestemme hel eller delvis sperring av eiendommen, når ferdselen gjør
nevneverdig skade på den eller er til vesentlig hinder for den bruk som eieren eller brukeren gjør
eller ønsker å gjøre av den.

Gjerdeloven
§ 18
Fastsette gjerdevedtekter.
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Gravferdsloven
§ 21. Vedtekter og avgifter
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra
fellesrådet.

§ 23. Forvaltningsansvar
Dersom det bare er ett sokn i kommunen, har menighetsrådet det ansvar og den myndighet som i
loven her er lagt til kirkelig fellesråd.
Etter avtale mellom kirkelig fellesråd og kommunen, kan det ansvar og den myndighet som i loven
her er lagt til kirkelig fellesråd, med departementets godkjennelse overføres til kommunen.
Fylkesmannen overtar i tilfelle den myndighet som i loven her er lagt til bispedømmerådet.

Helligdager og helligdagsfred
§ 5. Salg fra faste utsalgssteder
Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som
typisk turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare
regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister.

Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale
§ 5-6 Sprøyterom
Om å opprette sprøyterom.

§ 9-11 Klage
Beslutning etter § 9-5 tredje ledd bokstav a kan påklages av brukeren eller pasienten, verge eller
hjelpeverge og pårørende til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal prøve alle sider av saken.
Det kan oppnevnes et eget utvalg av fagkyndige for saker som etter reglene i dette kapitlet skal
behandles av fylkesnemnda.

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter
Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter,
jf. § 6-1.

Hundeloven
§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.
§ 9. Unntak fra sikringsreglene
Særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller
for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller
enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder,
dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligge.

§ 11. Ro og orden mv.
Kommunen kan gi forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke
forsøpling. Regler om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, kan
bare gis på de vilkår som er satt i § 6 annet ledd.
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§ 12. Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom
For å vareta folks og dyrs sikkerhet og ro og orden kan kommunen i forskrift sette vilkår for å holde
mer enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom.

Inndelingslova
§ 4. Vedtak om samanslåing
Uttalelse om kommunesammenslåing.

§ 5. Vedtak om deling
Stortinget gjer vedtak om deling av eit fylke i to eller fleire nye einingar. Kongen gjer vedtak om
deling av ein kommune når kommunen saka gjeld har slutta seg til forslaget. Dersom kommunen har
uttalt seg mot deling, skal saka leggjast fram for Stortinget til avgjerd.

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

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

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

§ 11. Utgifter
Uttalelsesrett.

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

§ 16. Interkommunalt samarbeid
Kommunar og fylkeskommunar som er med i interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27,
lov om interkommunale selskap eller kommunal særlovgiving, kan innan eitt år frå iverksetjing av ei
grenseendring seie opp deltakarforholdet sitt med ein frist på seks månader.

§ 23. Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd
Kommune eller fylkeskommune som er omfatta av grenseendring etter denne lova, kan innan eitt år
etter at vedtaket er sett i verk, krevje at det økonomiske oppgjeret - eller delar av det - skal
fastsetjast ved skjønn, såframt partane først har prøvd å kome til semje om eit økonomisk oppgjer.

§ 26. Fellesnemnd
Oppretting av fellesnemnd ved kommunesammenslåing/deling.
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Interkommunale selskaper
§ 4. Selskapsavtale
§ 6. Representantskapet og dets sammensetning
§ 32. Oppløsning

Jordskifteloven
§8
Gjelder oppnevning av kandidater til jordskifteretten.

Kirkeloven
§ 6 Menighetsrådets sammensetning
Valg av medlem .

§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd
Valg av medlem.

§ 36 Konfirmasjonsopplæring
Konfirmasjonsopplæring skal ikke legges til skolens tid, med mindre særlige grunner tilsier det og
kommunen har gitt sitt samtykke.

Kommuneloven
§ 7 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning
Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i nest
siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.

§ 22 Administrasjonssjef
Gjelder ansettelse.

§ 26 Møterett for ansattes representanter i nemnder
Kommunestyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for de ansattes møterett.

§ 27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid
§ 28-1e Samarbeidsavtalen
§ 28-2u Oppløsning
Gjelder samkommune.

§ 39 Reglement. Arkiv
Vedta regler for saksbehandling i politiske organer.
Vedta delegeringsreglement.

§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen
§ 76 Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar
Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale
forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.

§ 80 Selskapskontroll
Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette
hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og
revisor.
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Konfliktrådsloven
§ 3. Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere
Gjelder valg av konfliktrådsmeglere.

Konsesjonsloven
§ 7. (nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom)
Gjelder forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Det vises for øvrig til Krødsherad kommunes egen
forskrift: Fastsatt ved kgl.res. av 14. okt. 1977. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 31 aug
2001 nr. 1048.
Unntatt herfra er innvilgelse av konsesjon for bebygd eiendom inntil 100 dekar, som delegeres til
ordfører. Konsesjon for landbrukseiendommer som delegeres til formannskap.

Krisesenterlova
§ 2. Krav til krisesentertilbodet
Kommunestyret vedtok i sak 87/14 revidert vertskommunesamarbeidsavtale for Krisesenteret i
Hønefoss. Avtalen ble gjort gjeldende fra 01.01.2015.

Kulturminneloven
§ 12. Eiendomsretten til løse kulturminner
Selges slike gjenstander på auksjon, har staten, eller dernest vedkommende fylkeskommune eller
kommune hvor gjenstanden har vært oppbevart eller har sin opprinnelse, rett til å tre inn i høyeste
bud innen tre uke.

§ 22. Regler for saksbehandling
Uttalelse før fredningsvedtak.

Luftfartsloven
§ 7-6. Når konsesjon kan gis
§ 7-13. Utarbeidelse av plan etter § 7-12

Matrikkellova
§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse
§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar
§ 44 Ekspropriasjon

Mineralloven (Lov om erverv og utvinning av mineralressurser)
§ 12 Prøveuttak
Kommunen har uttalerett.

Motorferdsel i utmark og vassdrag
§ 5. (generelle tillatelser etter vedtak)
Kommunestyret kan gi forskrift.

§ 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven)
Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på
elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et
farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal
være tillatt.
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Målbrukslova
§5
Eit kommunestyre kan gjere vedtak om å krevje ei viss målform.

Naturmangfoldloven
§ 43. Høring av forslag til verneforskrift
Forslaget legges frem til uttalelse for kommunen.

§ 53. Utvelgingens generelle betydning
Kommunen kan ved forskrift bestemme at reglene i §§ 53 til 56 også skal gjelde for kommunens
forvaltning av forekomster av andre nærmere bestemte naturtyper i kommunen.

Naturskadeloven
§ 21
Kommunen kan kreve avstått fast eiendom eller rett over fast eiendom, derunder rett til å forby
hogst eller annen særlig utnyttelse, når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak til sikring mot
naturskade utenfor de tilfelle som er omhandlet i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast
eigedom § 2 nr. 53.

NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
§ 14. Samarbeid og oppgavedeling
Inngå avtale om drift og lokalisering.

Opplæringslova
§ 2-5. Målformer i grunnskolen
§ 1-4. Forsøksverksemd
§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid
Kommunen kan gi forskrifter om undervisningstid ut over timerammene i forskriftene etter første
leddet. Kravet i §38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld
ikkje.
Øvrige bestemmelser i § delegeres til rådmannen

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Etter søknad frå kommunen kan departementet gi ein skole løyve til avvik frå første leddet(gjelder
undervisningsinnhold) og frå forskrifter om læreplanar dersom kravet til opplæringa samla ikkje blir
mindre. Før slikt løyve blir gitt, må det liggje føre fråsegn frå samarbeidsutvalet.
Øvrige bestemmelser i § er delegert til rådmannen.

§ 2-9. Ordensreglement og liknande
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for grunnskolen.

§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste
Organisering av tjenesten.

§ 9-1. Leiing
Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å
organisere leiinga på.

15

Øvrige bestemmelser i § er delegert til rådmannen

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar
Valg av kommunale representanter.

§ 13-7. Skolefritidsordninga
Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.
Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei
elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.

Oreigningslova
§2
Gjelder vedtak om ekspropriasjon.

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

§
§
§
§
§
§
§
§

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

De utgifter som kan kreves refundert, fordeles mellom de refusjonspliktige areal med en halvpart på
hver av faktorene tomteareal og tillatt utnytting. Hvor utnyttingen ikke er fastlagt i godkjent plan,
avgjør kommunen antatt tillatt utnytting. Kommunestyret kan for hele eller del av kommunen
fastsette et annet forhold mellom faktorene og at andre faktorer skal anvendes.

§ 31-8 Utbedringsprogram
For en eller flere eiendommer i tettbygd strøk kan kommunestyret vedta program for utbedring av
bebyggelsen og tilhørende arealer.
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§ 33-1 Gebyr
§ 5-4. Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag
§ 8-4. Vedtak av regional plan
Dersom statlig organ av hensyn til nasjonale eller statlige interesser på vedkommendes
ansvarsområde, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har vesentlige innvendinger mot
planens mål eller retningslinjer, kan de kreve at saken bringes inn for departementet.

§ 8-5. Regional planbestemmelse
Gjelder forlengelse av planbestemmelsenes forbud mot særskilte bygge- og anleggstiltak, og
samtykke til iverksetting av samme.

§ 9-1. Interkommunalt plansamarbeid
§ 9-7. Plansamarbeid mellom regioner og kommuner
Uttalerett til pålagt plansamarbeid.

§ 11-13. Utarbeiding av planprogram
Planprogram for kommuneplan.

§ 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet
Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller gjøre
de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional plan Kommunen har uttalerett.

§ 12-13. Innsigelse og vedtak av departementet
Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller gjøre
de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional plan Kommunen har uttalerett.

§ 13-3. Fristforlengelse
Ved fristforlengelse for nytt planforslag etter vedtatt bygge/deleforbud, kan kommunen eller
departementet bestemme at berørte grunneiere, straks eller fra et bestemt tidspunkt, gis rett til å
kreve innløsning.

§ 16-2. Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan
Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan.

§ 16-3. Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
Dersom eier av fast eiendom ikke iverksetter eller oppfyller bestemmelsene i utbedringsprogram
etter § 31-8 innen frister som kommunen setter, kan kommunen med samtykke av departementet
ekspropriere hele eller deler av eiendommen og rettigheter i den til gjennomføring av programmet.

§ 16-6. Tomtearrondering
For å få hensiktsmessige tomter kan kommunen etter vedtak av kommunestyret ekspropriere
ubebygde grunnstykker som etter reguleringsplan ikke kan bebygges selvstendig.

§ 16-8. Forsøkstakst
Når forslag til reguleringsplan er vedtatt av kommunen, kan kommunestyret kreve skjønn til
fastsetting av erstatning for tilfelle av ekspropriasjon .
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§ 16-9. Utvidelse av ekspropriasjon
§ 16-11. Statens og fylkets overtakelse av ei endom
Kommunen fastsetter en overtakelsesfrist.

§ 31-8. Utbedringsprogram
For en eller flere eiendommer i tettbygd strøk kan kommunestyret vedta program for utbedring av
bebyggelsen og tilhørende arealer.

Politiloven
§ 14. Politivedtekter

Privatskolelova
§ 2-1. Godkjenning av skolar
Gi uttalelse før departementsbehandling.

§ 5-1. Styret
Valg av styremedlem.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§2
Valg av råd.

§3
Opprettelse av interkommunalt råd.

§4
Oppretting av felles råd for eldre og funksjonshemmede.

§6
Vedta mandat og sammensetting.

Serveringsloven
§ 15. Åpningstider
Vedta forskrift for åpningstid.

Skjønnsprosessloven
§ 14
Oppnevne kandidater til skjønnsmenn.

Sosiale tjenester i NAV
§ 3. Kommunens ansvar
Kommunens myndighet etter denne loven kan etter reglene i kommuneloven delegeres til et
interkommunalt organ eller en annen kommune.

§ 46. Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker
Oppnevning av klientutvalg.

Sparebankloven
§2
Gjelder deltakelse i sparebankdannelse.
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§8
Organisering av sparebank.

Sprøyteromsloven
§ 3. Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning

Stadnamnloven
§ 5. Fastsetjing av skrivemåten
Kommunen gjer vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender,
kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg.

§ 6. Nærmare om saksbehandlinga
Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv.

Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner
§2
Dersom det skal ytes statsbidrag etter § 1, må valg av baneområde, kjøp eller leie av grunn samt
avgjørelse om ombygging eller utvidelse av en allerede eksisterende bane, foretas av et utvalg som
består av like mange medlemmer valgt av skytterlaget og kommunestyret. Antall medlemmer
bestemmes av kommunestyret.

Tvisteloven
§ 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere
Valg av møtefullmektigutvalg for forliksrådet.

Valgloven
§ 4-1. Valgstyret
§ 9-2. Fastsetting av valgdag
§ 4-2. Stemmestyrer
§ 8-3. På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer
§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering
§ 13-4. Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg –
omvalg
Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er begått feil som
antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å
rette.

§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller
kommunestyret

Vass- og avløpsanleggslova
§ 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr
§ 5 Lokale forskrifter

Veglova
§5
Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg.
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§6
Vedtak om bygging av offentlig veg gjer Stortinget for riksveg, vedkomande fylkeskommune for
fylkesveg og vedkomande kommune for kommunal veg.

§7
Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned.

§8
Blir offentlig veg nedlagt, kan vedkomande styremakt gjere vedtak om at veggrunnen heilt ut eller
delvis skal nyttast til anna offentlig vegføremål eller til føremon for ferdsla eller dei vegfarande.

§ 50
Mot vederlag etter skjønn til den det råkar, kan eigedomsinngrep settast i verk etter vedtak av
vegstyremakta så langt ho finn at det trengs til bygging, utbetring, vedlikehald og drift av riksveg,
fylkesveg eller kommunal veg. Slikt eigedomsinngrep kan òg gjelde grunn og rettar til bate for
tredjemann så langt det trengs for vegen eller ferdsla på vegen eller for å skaffe tredjemann tilgjenge
til offentlig veg.

Vegtrafikkloven
§ 7a. Vegprising
Vegprising skal bare innføres når de berørte kommuner og fylkeskommuner gir sin tilslutning til
dette. Departementet kan likevel i særlige tilfelle pålegge de berørte kommuner og fylkeskommuner
gjennomføring av vegprising.

§ 13. Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer
Innføring av piggdekkgebyr.

§ 31a. Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser
Gebyr etter § 31 ilegges av politiet. Kongen kan gi andre offentlige organer tilsvarende
gebyrmyndighet.
Kongen kan, etter at uttalelse er innhentet fra vedkommende politimester, bestemme at slik
myndighet som etter denne paragraf er tillagt politiet også skal kunne utøves av kommunen. Kongen
kan gi nærmere regler om gjennomføringen av slike ordninger og kan bestemme hvordan kommunalt
oppkrevde gebyrer skal brukes.
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Formannskapet
Alkoholloven
§ 1-7c. Styrer og stedfortreder
Gjelder kun når det er snakk om skifte av styrer og/eller stedfortreder.
Nye løyver avgjøres av Kommunestyret

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

Beiteloven
§ 12
Gjelder beitefredning/begrensning av beiting.

§ 13
Gjelder beiteforbud.

§ 16
Bøtelegging av feilbeiting.

Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet
Kommunen kan i særskilte tilfeller pålegge enhver myndig person bosatt i kommunen tjenesteplikt i
brannvesenet dersom dette er nødvendig for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre
oppgavene pålagt i denne loven.

§ 39 Tvangsmulkt
§ 40 Tvangsgjennomføring
Blir pålegget i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan vedkommende
tilsynsmyndighet selv besørge eller få besørget at pålegget utføres for regning av den som dommen
eller forelegget er rettet mot, uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven
§ 13-14.
Ved overhengende fare kan pålegget fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten
at dom eller forelegg kreves.

Domstolloven
§ 68
Utvalg for valgforberedende arbeid.

Eigedomskattelova
§ 23
Gjelder søksmål i tvistesaker.

Folkehelseloven
§ 10 Meldeplikt og godkjenning
§ 13 Gransking
Iverksette gransking.
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§ 15 Tvangsmulkt
Kommunen kan ved oversittelse av frist for å oppfylle pålegg om retting av forhold etter § 14 ilegge
adressaten for pålegget tvangsmulkt i form av engangsmulkt eller løpende dagmulkt.

Forurensingsloven
§ 73. Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven
§ 75. Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og
avfallsproblemer og vederlag for bistand
§ 78. Straffansvar for forurensning
Gjelder påtalebegjæring.

§ 79. Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall
Gjelder påtalebegjæring.

Friluftsloven
§ 20. Uttalelse om tvilsspørsmål

Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 10-7 Overprøving i tingretten
Fristen for å reise søksmål er to måneder fra den dag den som har rett til å reise søksmål, fikk
melding om vedtaket. Det kan gis oppfriskning etter tvisteloven mot oversittelse av fristen.

Husbankloven
§ 1 Oppgåver

Jordlova
§ 20. Tvangsgebyr

Kommuneloven
§ 8 Formannskap. Fylkesutvalg
Formannskapet tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor avgjørelsen ikke er lagt til
kommunestyret gjennom lov eller vedtak eller som er delegert til annet organ eller til
administrasjonssjef. Saker som er av overordnet prinsipiell karakter legges likevel frem for avgjørelse
i kommunestyret.

§ 13 Utvidet myndighet i haste-saker
Formannskapet gis myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når
det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

Konsesjonsloven
§ 16. (overtredelse av konsesjonsvilkår)
Dersom en konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av
vesentlig betydning, eller erververen overtrer fastsatte vilkår av vesentlig betydning, kan
konsesjonen trekkes tilbake.

Ligningsloven
§ 11-2. Søksmål fra det offentlige
§ 11-3. Avgjørelse i fordelingstvist
Kommuner som er uenige om hvor en skattyters formue og inntekt skal beskattes etter skattelovens
kapittel 2 og 3, kan i fellesskap kreve at Skattedirektoratet avgjør tvisten med bindende virkning.
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Avgjørelsen skal begrunnes for så vidt grunnene kan antas å ha betydning ut over den foreliggende
sak.

Matrikkellova
§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev
I sak som gjeld grunn til offentleg veg eller jernbane, skal tinglysing skje berre når det er kravd
særskilt. Stat, fylkeskommune og kommune kan i sak som gjeld arealoverføring eller oppretting av ny
matrikkeleining, stadfeste eigedomsretten ved eigenfråsegn for grunn som skal brukast til offentleg
veg eller jernbane.

§ 48 Tvangsmulkt

Motorferdsel i utmark og vassdrag
§ 6. (tillatelser etter søknad)
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som
ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.
Unntatt herfra er engangstillatelser som er delegert til rådmannen.

Naturmangfoldloven
§ 41. Saksbehandling
Forholdet til spørsmålet om samtidig oppstart av kommunalt og regionalt planarbeid etter lov 27.
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) skal
avklares med kommunen.

Naturskadeloven
§ 22
Kommunen kan bestemme at det skal nedlegges bygge- og deleforbud for eiendommer eller deler av
eiendommer som ligger i område der det kan oppstå fare for naturskade.

§ 23
Når en eier eller fester på grunn av faren for naturskade bør flytte et byggverk eller oppføre et
ødelagt byggverk på et nytt sted, kan kommunen gi tillatelse til ekspropriasjon av byggetomt til eie
eller bruk.

Plan- og bygningsloven
§ 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndig het
Formannskapet er kommunens planutvalg og har myndighet til å forestå den forberedende politiske
behandling forut for den endelige behandling der vedtak skal gjøres av kommunestyret iht lov eller
reglement. Rådmannen (administrasjonen) forestår den administrative saksbehandlingen.
Sektorleder for oppvekst er oppnevnt til å ivareta barn- og unges interesser i planleggingsfasen.

§ 3-7. Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet
§ 9-2. Organisering
Gjelder interkommunalt planarbeid.

§ 9-3. Planprosess og planinnhold
De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen
som etter loven er lagt til kommunen
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§ 9-4. Overføring til regional plan
Gjelder interkommunal plan

§ 9-5. Uenighet
Er kommunene uenige om innholdet i et samlet planforslag, kan styret eller den enkelte kommune
anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle (interkommunal plan).

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

§ 12-1. Reguleringsplan
Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.
Reguleringsplan kan utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel eller som egen
planprosess.

§ 12-2. Områderegulering
Kommunen kan overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

§ 12-3. Detaljregulering
§ 12-4. Rettsvirkning av reguleringsplan
Formannskapet avgjør søknad fra tiltakshaveren om forlengelse av planvedtak

§ 12-11. Behandling av private reguleringsplanforslag
§ 13-1. Midlertidig forbud mot tiltak
§ 16-5. Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og
fellesareal samt parkbelte i industriområde
Kommunen kan gi samtykke.

§ 18-4. Refusjonsenheten
Utgiftene som refererer seg til en strekning hvor en sammenhengende opparbeidelse, omlegging
eller utvidelse av tiltak som nevnt i § 18-1 første ledd finner sted, skal samlet fordeles på de arealer
som ifølge § 18-6 er refusjonspliktig til enheten. Dersom terrengforholdene eller skifte av strøkets
karakter langs strekningen eller andre særlige omstendigheter tilsier det, kan kommunen treffe
vedtak om at fordelingen skal skje etter en annen enhet når det finnes påkrevet for å hindre en klart
urimelig fordeling av utgiftene mellom de eiendommer som berøres av tiltaket.

§ 18-8. Godkjenning av planer og foreløpig ber egning av refusjon
Kommunen skal godkjenne planen for utførelsen, kostnadsoverslag og forslag til fordeling.
Kommunen kan kreve innsendt bindende pristilbud for utføringen av tiltaket, eventuelt innhentet i
anbudskonkurranse. Finner kommunen, når dette er påberopt av en berørt grunneier eller fester, at
den ilagte andel av refusjonen overstiger verdiøkningen for eiendommen etter § 18-7 andre ledd,
kan den foreta en skjønnsmessig reduksjon av refusjonskravet, eller la det bortfalle i sin helhet. Det
reduserte beløp fordeles etter § 18-7 andre ledd andre punktum.
Retten til å kreve refusjon faller bort dersom tiltaket påbegynnes før materialet etter første ledd er
godkjent av kommunen, med mindre annet på forhånd blir bestemt av kommunen i det enkelte
tilfelle av hensyn til tiltakets karakter og betydningen av framdrift
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§ 18-9. Fastsetting av refusjon
Kommunen skal foreta en foreløpig fastsettelse av det beløp som kan kreves refundert, og en
fordeling på det refusjonspliktige areal. Ved fastsettelse skal godkjent bindende tilbud for utførelsen
etter § 18-8 legges til grunn.

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

§ 19-3. Midlertidig dispensasjon
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

§ 28-3. Tiltak på nabogrunn
Dersom byggverk kan bli utsatt for skade ved vannsig, ras eller utglidning fra nabogrunn, kan
kommunen tillate at nødvendige forebyggende tiltak foretas på nabogrunnen.

§ 32-6. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud
§ 32-7. Tvangsfullbyrdelse
§ 32-8. Overtredelsesgebyr

Serveringsloven
§ 3. Bevilling
§ 19. Tilbakekall av serveringsbevilling

Skogbruksloven
§ 23. Tvangsmulkt

Straffeloven
§ 79
Er en fylkeskommune, en kommune eller en samkommune fornærmet, kan offentlig påtale begjæres
av henholdsvis fylkesting, kommunestyre eller samkommunestyre.

Straffeprosessloven
§ 188
I stedet for fengsling kan retten treffe beslutning om plassering i institusjon eller kommunal boenhet.
Slik plassering kan bare skje dersom institusjonen eller kommunen samtykker.
Bør videredelegeres til klientutvalg.

Veglova
§ 38
Når arbeid med ein plan for offentleg veg er kome så langt at veglina kan visast i marka, kan
vegstyremakta vedta at grunn som vil liggje innafor byggegrenser etter § 29, ikkje må byggast på eller
nyttast på ein måte som vil kome i strid med lova her.
Før det blir tatt avgjerd etter første ledd for riksveg eller fylkesveg, skal vedkomande kommune få
høve til å uttale seg.
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Rådmannen
Alkoholloven
§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og
regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver.
Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige vareprøver til
bevillingsmyndigheten.

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling
Bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested. Det kan tillates at en eller flere
av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for
skjenking til deltakere i sluttet selskap.

Arkivloven
Barnehageloven
§ 12a Rett til plass i barnehage
Gjelder fastsettelse av søknadsfrist for kommunale og private barnehager.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke -kommunale barnehager
Innenfor regelverk fastsatt sentralt og lokalt.

§ 16 Tilsyn
Unntatt herfra er stengingsvedtak og økonomiske sanksjoner. Slikt vedtak fattes av kommunestyret
selv.

§ 17 Styrer
Gjelder dispensasjon fra utdanningskrav i tidsbegrenset periode.

§ 18 Barnehagens øvrige personale
Gjelder dispensasjon fra utdanningskravet i tidsbegrenset periode.

Barnevernloven
§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 7 Tiltak ved store arrangementer

Eierseksjonsloven
§ 8. Kommunens behandling av seksjoneringsb egjæringen
§ 9. Seksjoneringsvedtak
§ 12. Deling og sammenslåing av seksjoner

Folkehelseloven
Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller
indirekte kan ha innvirkning på helsen.
Unntak ved evt. delegering til et interkommunalt selskap, som fattes av kommunestyret selv.
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§ 14 Retting
Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis forholdet
direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen eller er i strid med bestemmelser gitt i
medhold av dette kapittel.

§ 16 Stansing
Akuttstenging.

Forurensingsloven
§ 7. Plikt til å unngå forurensning
Pålegge tiltak.

§ 9. Forskrifter om forurensning
Kommunen er tildelt myndighet etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (FOR 200307-04 nr 951).

§
§
§
§

22.
35.
37.
47.

Krav til utførelse av avløpsanlegg
Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.
Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding
Bistandsplikt

Ved kommunale aksjoner etter dette kapittel plikter den som har beredskapsplikt etter § 40 etter
pålegg fra kommunen å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i den private beredskap etter
§§ 40-42. Etter anmodning skal andre kommuner såvidt mulig yte bistand.

§ 48. Forurensningsmyndighetens oppgaver
§ 49. Opplysningsplikt
Unntak: Forskriftsvedtak, som gjøres kommunestyret selv.

§ 50. Rett til gransking
§ 51. Pålegg om undersøkelse
Unntak: Forskriftsvedtak som fattes av kommunestyret selv.

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom
§ 52. Godkjenning av laboratorier og analysemetoder
Unntak: Forskriftsvedtak som vedtas av kommunestyret selv.

Friluftsloven
§ 40. Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.
Unntatt herfra er tvangsmulkt ilegges av formannskapet.
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Gjeldsordningsloven
§ 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
§ 4-12. Vedtakelse av frivillig gjeldsordning
§ 5-3. Tingrettens saksbehandling

Gravferdsloven
§ 9. Hvem som sørger for gravferden

Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen
Kommunen kan pålegge personell som yter tjenester etter denne lov å gi opplysninger til bruk for
planlegging, styring og utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon
Dersom verge eller hjelpeverge ikke allerede er oppnevnt der kommunen anser det aktuelt å fatte
vedtak om bruk av tvang og makt etter reglene i kapitlet her, skal hjelpeverge oppnevnes.

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt
Pliktig videredelegering til fagansvarlig.

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering
Plikt for videredelegering til fagansvarlig, jfr §9-5 (gjelder 4 ledd).

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra
pårørende
Gjelder rusmisbruk.

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke
Gjelder rusmisbrukere.

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
Gjelder gravide rusmisbrukere.

§ 11-2. Vederlag for helse- og omsorgstjeneste
For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver etter
avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette følger av lov
eller forskrift.

Helsemessig og sosial beredskap
§ 4-1. Tjenesteplikt og beordring
§ 4-2. Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt

Helsepersonelloven
§ 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen
virksomhet
§ 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer
§ 32 Opplysninger til den kommunale helse - og omsorgstjenesten
Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker
rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. helseog omsorgstjenesteloven § 10-3. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for
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gjennomføringen av den kommunale helse-og omsorgstjenesteloven, skal helsepersonell gi slike
opplysninger.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike
opplysninger

§ 33 Opplysninger til barneverntjenesten
Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om
barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike
opplysninger.

Husleieloven
§ 11-1. Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

Introduksjonsloven
§ 7. Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold
§ 13. Utbetaling
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av registrert frammøte. Kommunen beslutter hvordan og
til hvilke tidspunkter utbetaling skal skje.

§ 16. Refusjon i ytelser fra folketrygden
Dersom en mottaker av introduksjonsstønad med tilbakevirkning får innvilget ytelser som nevnt i
§ 12, kan kommunen kreve hel eller delvis refusjon i det beløp som skal etterbetales, til dekning av
sine utlegg til samme formål og for samme tidsrom.

§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Rett eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreligger ikke dersom det
dokumenteres at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Dersom særlige helsemessige
eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen frita den enkelte fra plikt til deltakelse.

§ 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kommunen kan kreve at vedkommende gjennomfører tester for å fastslå om det er behov for slik
opplæring. Kommunenes plikt etter dette leddet gjelder i fem år fra det tidspunktet rett eller plikt til
deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap inntrer, jf. § 17 femte ledd.

§ 19. Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kommunen kan stanse opplæringen for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes
forhold.

Jordlova
§ 8. Driveplikt
Oppfølging av driveplikt.

§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord
§ 12. Deling
Jfr. sentral forskrift om overføring av myndighet til kommunen.
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§ 18. Føresegner om tilskot
§ 19. Tilsyn

Kommuneloven
§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.
Administrasjonssjefen i Krødsherad benevnt rådmann er den øverste leder for den samlede
kommunale administrasjon med de unntak som følger av lov og de rammer kommunestyret
fastsetter. Rådmannen gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er
av prinsipiell betydning hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.
Delegasjon gjelder også innen særlovgivningen med mindre vedkommende særlov eller
delegasjonsreglementet har lagt avgjørelsen til andre. Delegasjonen omfatter også myndighet til å
treffe vedtak i personalsaker og opprette/nedlegge stillinger innenfor budsjettets ramme og
kommunestyrets overordnede føringer samt lov og avtaleverk. Formannskapet er
arbeidsgiverrepresentant i lønnsforhandlinger for rådmann og sektorsjefer.
Kommunestyrets budsjettvedtak gir rammer for delegasjon på økonomiområdet og overstyrer
reglementet dersom det er avvik. Rådmannen gis anvisningsmyndighet for hele budsjettet og kan
inngå avtaler med leverandører når dette er innenfor budsjettets rammer. Budsjettet vedtas med
nettorammer for den enkelte sektor/rammeområde og rådmannen gis myndighet til å foreta
budsjettendringer innenfor de rammeområder som er vedtatt i driftsbudsjettet. Rådmannen gis
videre myndighet til å avsette til-/ bruke av disposisjonsfond (budsjettskjema 1B) i de tilfeller
utbetalingene ikke blir gjennomført i vedtaksåret (bruk/avsetning av innsparte midler i sektoren).
Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån innenfor lånevedtak gjort av kommunestyret. Rådmannen gis
myndighet på finansforvaltningsområdet i tråd med kommunestyrets vedtatte finansreglement.
Rådmannens fullmakt kan ikke benyttes til å endre budsjettet i strid med kommunestyrets
prioriteringer eller forutsetninger og skjer innenfor årsbudsjettets ramme. Beslutninger som
medfører høyere kostnader påfølgende år må legges fram for avgjørelse i kommunestyret.
Rådmannen kan videredelege sin myndighet etter kommunelov og særlov. I saker der man er i tvil
om saken er av prinsipiell betydning legges den frem for politisk behandling.
Rådmannen rapporterer til kommunestyret i forhold til budsjettoppfølging hvert tertial.
Rådmann er leder for kommunens kriseledelse og tillegges fullmakt i tråd med
kriseberedskapsplanen. Ordfører er informasjonsansvarlig. Rådmannen disponerer i den forbindelse
inntil 2 mill. kroner. Rammebeløpet kan overskrides hvis bevilgende folkevalgt organ ikke kan
sammenkalles.

§ 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger
Rådmannen gis myndighet til å treffe vedtak i personalsaker og opprette/nedlegge stillinger innenfor
budsjettets ramme og kommunestyrets overordnede føringer samt lov og avtaleverk. Formannskapet
er arbeidsgiverrepresentant i lønnsforhandlinger for rådmann og sektorsjefer.

§ 46 Krav til årsbudsjettets innhold
Rådmannen gis myndighet til å utforme årsbudsjettet innenfor rammene av lov og forskrifter.
Formannskapet innstiller til kommunestyret.
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§ 49 Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

Kompensasjon for merverdiavgift
§ 6. Innsendelse av oppgave

Konsesjonsloven
§ 17. (kontroll med at vilkår overholdes m.m.)
§ 20. (forbud mot forringelse av eiendommen)

Matrikkellova
§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring
Når det ligg føre særlege grunnar, kan kommunen etter søknad frå den som har rekvirert forretninga,
føre ny matrikkeleining inn i matrikkelen utan at oppmålingsforretninga er fullført.

§ 7 Krav om klarlagt grense før tinglysing av heimelsovergang
§ 19 Avtale om eksisterande grense
Kommunen kan ta inn i matrikkelen referansar til avtaler om eksisterande grense som ikkje tidlegare
er fastlagt i oppmålingsforretning eller i tilsvarande forretning etter anna eller tidlegare lovgiving.

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom
§ 22 Generelt om føring av matrikkelen
§ 23 Tildeling av matrikkelnummer
§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar,
kommunale pålegg o.a.
§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining
§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen
§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar
§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning
§ 42 Fjerning av fastmerke og signal

Naturmangfoldloven
§ 18. Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av
myndighetene
Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter § 18 første ledd
bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved oversvømmelse.

§ 54. Meldeplikt for skogbrukstiltak
§ 55. Meldeplikt for jordbrukstiltak

Naturskadeloven
§ 24
Kommunen kan kreve utgifter til sikringstiltak mot naturskader refundert etter reglene i denne
paragraf. Det samme gjelder den som har utført slike tiltak etter godkjennelse av kommunen og som
er eier eller fester av eiendom som er truet av naturskade
Kommunen fastsetter refusjonsbeløpet for hver enkelt eiendom på grunnlag av regnskap med
nødvendige legitimasjoner for tiltaket
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Odelsloven
§ 30. Når stat eller kommune har tatt over odelsjord
§ 32. Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeski fte

Offentleglova
§
§
§
§
§
§
§

5. Utsett innsyn
6. Forbod mot forskjellsbehandling
11. Meirinnsyn
12. Unntak for resten av dokumentet
14-§ 26
29. Kva organ skal avgjere innsynskravet mv.
30. Korleis organet skal gi innsyn

Opplæringslova
§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre
som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg
eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.
Ytterligere bestemmelser er delegert til rådmannen.

§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid
Organisering av undervisningstid innenfor rammene av lov og forskrifter og kommunestyrets evt.
tilleggsvedtak.

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Etter søknad frå kommunen kan departementet gi ein skole løyve til avvik frå første leddet(gjelder
undervisningsinnhold) og frå forskrifter om læreplanar dersom kravet til opplæringa samla ikkje blir
mindre. Før slikt løyve blir gitt, må det liggje føre fråsegn frå samarbeidsutvaletØvrige bestemmelser
i § er delegert til rådmannen.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen
2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
2-10. Bortvising
2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa
2-14. Punktskriftopplæring m.m.
4A-9. Bortvising
5-1. Rett til spesialundervisning
5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen
7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke
7-4. Reisefølgje og tilsyn
7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder
8-1. Skolen

Valg av skolested.

§ 9-1. Leiing
Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å
organisere leiinga på. Øvrige bestemmelser i § er delegert til rådmannen.
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§
§
§
§
§
§
§
§

9a-2. Det fysiske miljøet
9a-3. Det psykososiale miljøet
10-6. Mellombels tilsetjing
10-6a.Tilsetjing på vilkår
10-9. Politiattest
11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar
11-2. Elevråd ved grunnskolar
14-3. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

Pasientjournalloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
§ 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

Plan- og bygningsloven
§ 2-1. Kart og stedfestet informasjon
§ 5-6. Mekling og avgjørelse av departementet
Politisk deltagelse ved mekling avgjøres av formannskapet (planutvalge t).
§ 21-1. Forhåndskonferanse
§ 21-2. Søknad om tillatelse
§ 21-3. Nabovarsel
Kommunen kan frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten
grad berøres av arbeidet. Kommunen kan kreve at også andre eiere eller festere enn de som er nevnt
i foregående ledd, skal varsles.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

21-4. Behandling av søknaden i kommunen
21-5. Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt
21-6. Privatrettslige forhold
21-8. Andre tidsfrister
21-9. Bortfall av tillatelse
21-10. Sluttkontroll og ferdigattest
22-3. Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett
22-4. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett
23-1. Ansvar i byggesaker
23-3. Omfang og varighet av ansvaret til ansvarlige foretak
24-1. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse
25-1. Tilsynsplikt

Samarbeid med andre kommuner vedtas av Kommunestyret selv.

§ 25-2. Tilsynets innhold
§ 27-1. Vannforsyning
Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er
forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom
§ 27-2. Avløp
Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal
bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven
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§ 27-3. Tilknytning til eksisterende private anlegg
§ 27-4. Atkomst
Gjelder krav om godkjent adkomst ved opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse

§ 27-5. Fjernvarmeanlegg
Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for
tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget.

§ 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv.
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til
byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

§
§
§
§
§

28-2.
28-4.
28-5.
28-6.
28-7.

Sikringstiltak ved byggearbeid mv.
Sikring ved gjerde
Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.
Sikring av basseng, brønn og dam
Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

Utforming og tilgjengelighet på uteareal.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

29-2.
29-4.
29-6.
29-9.
30-3.
31-2.
31-3.
32-1.
32-2.
32-3.

Visuelle kvaliteter
Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Tekniske installasjoner og anlegg
Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll
Skilt- og reklameinnretninger
Tiltak på eksisterende byggverk
Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning
Plikt til å forfølge ulovligheter
Forhåndsvarsel
Pålegg om retting og pålegg om stans

Unntatt herfra: tvangsmulkt som ilegges av formannskapet.

§ 32-4. Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning
§ 32-5. Tvangsmulkt
§ 33-2. Undersøkelse på fast eiendom
Oppmåling mm.

Privatskolelova
§ 3-3. Skolegangen
Elevers forhold.

§ 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste
§ 3-7. Skyss m.m.
§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande
kommunikasjon (ASK)

Psykisk helsevernloven
§ 3-1. Legeundersøkelse
Må videredelegeres til kommunelege.
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§ 3-2. Vedtak om tvungen observasjon
§ 3-3. Vedtak om tvungent psykisk helsevern

Rekvisisjonsloven
§8
Myndigheter i stat og kommune, særskilt oppnevnte organer, sammenslutninger, selskaper og
enkeltpersoner plikter etter anmodning på enhver måte å bistå ved forberedelse og oppfyllelse av
militære rekvisisjoner.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§7
Utnevne sekretariat for rådet.
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Serveringsloven
§
§
§
§
§
§

8. Krav til søknaden
9. Innhenting av uttalelser
13. Kontroll
18. Suspensjon av bevilling
22. Overdragelse av serveringssted
24. Bortfall av bevilling ved død

Skogbruksloven
§
§
§
§
§
§
§
§
§

5. Skogregistrering og skogbruksplan
6. Forynging og stell av skog
7. Vegbygging i skog
8. Hogst og måling
9. Førebyggjande tiltak
10. Tiltak etter skade på skog
11. Meldeplikt
15. Bruk av skogfondet
20. Tilsyn, kontroll og rapportering

Smittevernloven
§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon,
isolering og smittesanering
§ 4-4. Transport av smittefarlig materiale
§ 4-6. Gravferd og transport av lik
§ 4-7. Sykehusinfeksjoner
§ 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige
retningslinjer og gjennomføre tiltak
§ 4-10. Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter
§ 7-1. Kommunens oppgaver
§ 7-2. Kommunelegens oppgaver
§ 7-11. Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og
smittevernberedskap

Sosiale tjenester i NAV
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

19.
21.
22.
23.
25.
26.
28.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Stønad i særlige tilfeller
Stønadsformer
Utbetaling av stønad
Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger
Refusjon i underholdsbidrag
Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.
Rett til individuell plan
Programmets varighet
Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram
Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold
Kvalifiseringsstønad
Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet
Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.
36

§
§
§
§

38.
39.
40.
49.

Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser
Utbetaling av kvalifiseringsstønad
Trekk i framtidige utbetalinger m.m.
Avgjørelse av tvister

Sprøyteromsloven
§ 6. Avgjørelse om adgang til sprøyterommet

Straffeloven
§ 39 g
Bosetting av prøveløslatte.

Trudomssamfunnslova
§ 19

Valgloven
§
§
§
§
§
§
§

2-3. Ansvar for å opprette og oppdatere manntall. Uts endelse av valgkort
2-6. Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
2-8. Underretning om endringer i manntallet
6-7. Offentliggjøring av godkjente valglister
7-1. Trykking av stemmesedler
11-13. Underretning til de valgte kommunestyrerepresen tantene
15-7. Oppgaver til valgstatistikk

Vass- og avløpsanleggslova
§ 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg

Veglova
§ 30
Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve
plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29.
Løyve etter første ledd gir regionvegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for
kommunale vegar.

§ 31
Tre, busker og annen plantevekst innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29, kan
påbydast borttatt eller skorne ned i den mon det blir funne naudsynt av omsyn til ferdsla eller
vegvedlikehaldet

§ 32
Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning, vass-, kloakk- eller annen leidning
eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang eller feste for leidning m.m. som
nemnt, må ikkje utan særskilt løyve leggast over, under, langs eller nærare offentlig veg enn 3 meter
frå vegkant, målt vassrett.

§ 33
Reklameskilt eller liknande innretning må ikkje utan løyve plasserast ved offentleg veg eller
plasserast slik at dei er retta mot vegtrafikken eller er synleg for dei vegfarande
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§ 34
Håndheving av §§ 30 eller 32.

§ 36
Håndheving av §§ 30 eller 32.

§ 37
Håndheving av §§ 30, 32 eller 33.

§ 40
avkjørsle frå kommunal veg kan ikkje byggast eller nyttast utan løyve frå kommunen.

§ 41
Regionvegkontoret kan påby avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg flytt eller endra, eller avgrense
bruken eller nekte bruken av slik avkjørsle. Kommunen kan ta avgjerd etter første ledd for
kommunale vega.

§ 42
Blir avkjørsle bygd eller nytta i strid med det som er fastsatt i eller med heimel i denne lova, kan det
gis påbod om at avkjørsla skal stengast, endrast eller flyttast på den ansvarlige sin kostnad.

§ 43
Vegstyremaktene kan òg sette som vilkår for løyve til avkjørsle i det einskilde tilfellet at eigaren eller
brukaren av avkjørsla syter for å halde fri sikt etter slike liner som er fastsette av vegstyremakta.

§ 44
Dersom vegstyremakta finn at gjerde som ho ikkje sjølv har sett opp, bør flyttast eller endrast i
samsvar med føresegnene i § 45, kan vegstyremakta krevje at eigar eller brukar av grunn ved vegen
skal gjere dette mot vederlag etter skjønn.

§ 48
Det kan gis påbod om at ulovlig grind, ferist eller liknande innretning på offentlig veg skal fjernast
eller endrast innan ein fastsett frist. Blir fristen ikkje halden, kan arbeidet gjerast på den ansvarlige
sin kostnad. Vedtak om løyve, påbod m.m. etter denne paragrafen gjer regionvegkontoret for riksveg
og fylkesveg, og kommunen for kommunal veg.

§ 51
Så langt vegbrot, fare for vegbrot eller liknande omstende gjer det naudsynlig, kan eigedomsinngrep
settast i verk straks, før vederlag er fastsett.

Vegtrafikkloven
§ 7. Særlige forbud mot trafikk
§ 38. Panterett og inndriving m.m.
Håndheving av § 31a.
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Viltloven
§
§
§
§
§

16 Fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)
37. Sammenslåing til felles viltområde
38. Sammenslåing for å oppnå minsteareal fo r storviltjakt
40. Kontroll med betalt jegeravgift
48. Viltfondets og kommunens eiendomsrett

Hvis viltet som nevnt i første ledd er hjortevilt og bever, tilfaller viltet i stedet kommunen.
Kommunen kan likevel overlate hjortevilt og bever som er ulovlig felt i jakttid, eller dets verdi, til den
jaktberettigede mot tilsvarende fradrag i hans fellingskvote. Tilsvarende gjelder når hjortevilt eller
bever er felt med tillatelse av kommunen etter naturmangfoldloven.
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