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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen fra kommunestyrets møte 25.06.2020 godkjennes. 
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Møteprotokoll - møte i kommunestyret den 25.06.2020 

 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen 
Møtedato: 25.06.2020 Tid: 09:00 - 14:30 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

AP Leder Stian Olafsen   

AP Medlem Tonje Bergum Jahr   

AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr   

AP Medlem Stian Pettersbakken   

AP Medlem Rolf Erik Halle   

AP Medlem Ann Marit Sandsengen   

AP Medlem Lene Myhrvold   

AP Medlem Lasse Rian   

AP Medlem Trine Gravdahl Strande   

AP Medlem Frode Engen   

AP Medlem Torhild K. R. Løkken   

AP Medlem May Brit Syversen 
Huuse 

  

AP Medlem Siv Anita Eriksen 
Midtskogen 

  

SV Medlem Ahmed Haruun Ali   

MDG Medlem Marry Paula Elvesveen   

R Medlem Tor Sundheim   

SP Medlem Aage Midtbu   

SP Medlem Arild N. Ødegaard   

SP Medlem Dorthe Ødegaard FO  

SP Medlem Hans Kristian Thorsrud   

SP Medlem Sissel Skiaker FO  

SP Medlem Håvard Johansen 
Lindgaard 

  

SP Medlem Kjersti Diesen Løken FO  

H Medlem Elin Synnøve Solberg   
Uavh Medlem Anders Vildåsen   

H Medlem Arve Sørbo  Perm fra kl. 13.00, tom sak 
68/20 

H Medlem Asgeir Sveen   

H Medlem Kjetil Sangnes   

FRP Medlem Svein Erik Sørensen  Perm fra kl. 13.30, tom sak 
69/20.  

FRP Medlem Anne Karin Synstelien FO  

FRP Medlem Per Erik Bergstuen FO  

FRP Varamedlem Stein Rune Vinger  Anne Karin Synstelien 
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SP Varamedlem Jorunn Signe 
Ballangrud 

 Dorthe Ødegaard 

SP Varamedlem Bjørn S. Iversen  Kjersti Diesen Løken 

FRP Varamedlem Stig Vestlie  Per Erik Bergstuen 

SP Varamedlem Olav Kleiven  Sissel Skiaker 

H Varamedlem Amanda Tandsether  For Arve Sørbo fra kl. 13.00, 
sak 69/20 

FRP Varamedlem Odd Ingard Hoberg  For Sørensen fra kl. 13.30, 
sak 70/20 

 

 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo, møtesekretær Vegard Skogen  

    
Fra/til saknr.: 56 – 74/20  
 
 
Møteinnkalling: Godkjent 
 
Sakslista:  
Kommentar fra Hans Kr. Thorsrud: Viste til innsendt varsel om interpellasjon fra SP til 
ordfører og beklaget at saken ikke er på sakslista. Forventet at saken fremmes i 
neste kommunestyre.   
 
Ordfører Stian Olafsen: Påpekte at interpellasjonen er innsendt etter fristen som er 
fastsatt i reglementet og viste for øvrig til dialogen med gruppelederne om saken.  
 
Sakslista ble godkjent 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 26. juni 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Stian Olafsen  
ordfører  

  
Vegard Skogen  
møtesekretær  
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56/20   
20/1269 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
Representanten Stig Vestlie (FRP):  
Fremmet forslag om at protokollen ikke godkjennes da kravet til innholdet i 
avstemningsresultatet om hvordan partiene har stemt hva den enkelte representant 
har stemt ikke er samsvar med departementets tolkning av avstemningsresultatet 
etter ny kommunelov. 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald refererte til kommunelovens § 11- 4 om møtebok, 
og anbefalte at protokollen godkjennes da dette ikke er et krav og at protokollen er i 
henhold til bestemmelsen. 
 
Avstemning: 
Protokollen ble godkjent mot tre stemmer. 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra kommunestyrets møte 28.05.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

57/20   
20/1269 

REFERATER  
 
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

58/20   
20/315 

VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2019  
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Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis og oppsummerte 
hovedtrekkene i årsrapporten og gikk gjennom hovedtallene i regnskapet 2019. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsrapporten for Vestre Toten 
kommune for 2019 med et mindreforbruk i driftsregnskapet på 2 473 515,83-  
kr. 

2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket til avsetning til ubundet 
disposisjonsfond.  

 
 
 
 
 
 

 

59/20   
20/934 

TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - REGNSKAP 2019  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte hovedtrekkene i årsrapporten og 
regnskapet 2019. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsberetningen for 2019 for 

Totenbadet. Vestre Toten KF med et mindreforbruk på 1 051 621,35- kr. 
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket og overføres til 

kommuneregnskapet på område 11 overordnede funksjoner.  
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60/20   
20/1124 

KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT 2019  
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets leder Asgeir Sveen presenterte hovedtrekkene i årsrapporten og 
redegjorde for utvalgets sammensetning, rolle og ansvar. 
 
Avstemning: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.  
 
 
 
 
 

 

61/20   
19/1099 

FINANSRAPPORT FOR 2019  
 
Behandling: 
 
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar finansrapport for 2019 til etterretning. 
 
 
 
 
 
 

 

62/20   
20/935 

FINANSRAPPORT FOR 2020 FØRSTE TERTIAL  
 
Behandling: 
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Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om 
hovedpunktene i rapporten. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar finansrapport for 1. tertial 2020 til etterretning.  
 
 
 
 
 
 

 

63/20   
17/2289 

TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN - 
TILLEGGSBEVILGNING OPSJON MILJØTILTAK  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og prosjektleder Ole Anders Hoff supplerte med 
faglige fakta og innspill fra kommunestyrets representanter tas med i det videre 
arbeidet. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret bevilger inntil 1.140.000 kr til solcelleanlegg ved Raufoss 

idrettshall. Eventuelle statlige klimasatsmidler går i fradrag på 
investeringssummen dersom dette innvilges. 

2. Investeringen finansieres i budsjettet for 2021 ved at lånerammen for prosjektet 
økes med tilsvarende beløp.   

 
 
 
 
 
 

 

64/20   
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19/1923 

RIVING AV REINSVOLL GYMBYGG  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Representanten Stig Vestlie (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt 3.: 
«Kommunestyret ber administrasjonen utrede hva tomta skal brukes til.» 
 
Avstemning: 
Pkt. 1. og 2. i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Vestlie fikk 15 stemmer og falt, - 16 stemte mot.  
  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret bevilger 1.550.000 til rivning av Reinsvoll gymbygg. 

2. Investeringen finansieres ved tilsvarende økning av årets samlede låneopptak. 

 
 
 
 
 
 

 

65/20   
19/2629 

INNLÅN FRA HUSBANKEN FOR 2020 - TILLEGGSBEVILGNING  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Det innvilges et ekstra låneopptak på 20 millioner kroner i Startlån for videretildeling i 
2020.   
 
 
 
 
 
 

 

66/20   
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20/1264 

FINANSIERING - FJORDGATA SØR  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar å øke rammen for prosjektet Fjordgata sør i inneværende 

års investeringsbudsjett med 4,0 millioner kroner til 15.871.000 kroner. Den økte 

investeringsrammen finansieres slik:  

Omdisponeringer: 

- 400.000 kr fra prosjekt gang- og sykkelveg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata 

- 400.000 kr fra prosjekt ny skolebru 

- 1.300.000 kr fra prosjekt reinvestering veg. 

Resterende 1,9 mill kroner finansieres ved å øke årets låneopptak til finansiering av 

investeringsprosjekter. 

 
 
 
 
 

 

67/20   
20/760 

EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV - 
KORONAKRISEN - KONKRET FORSLAG OM STØTTE TIL NÆRINGSLIVET  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Representanten Arve Sørbo (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 3:  
«Summene justeres til å passe det som de varslede overføringene fra staten vil gi. 
Dette er midler som skal tildeles kommunene gjennom fylket.  
Disse midlene benyttes i sin helhet for å bidra til å styrke lokale arbeidsplasser som 
faller utenom eller som kommer dårlig ut gjennom den pågående krisen». 
 
 
Avstemning: 
Innstillingen, inklusive tilleggsforslaget fra Sørbo ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i kommunedirektørens vurderinger, finner ikke kommunestyret   

grunnlag for å gå inn for det framsatte forslaget om særskilt økonomisk   

     støtteordning til næringslivet  

2. Kommunestyret ønsker å prioritere tiltakene som er vedtatt i «tiltakspakken» i 

møte 30. april 2020 og vurderer eventuelle endrede / økte tiltak senest i 

kommunestyrets møte i september 2020 

3. Dersom Innlandet fylkeskommune tildeler Vestre Toten kommune ekstraordinære 

midler til «næringsfond», vurderes tildeling av slike midler opp mot tiltak som er 

foreslått i denne saken. Innretning på en slik ordning vurderes når kriteriene for 

slike midler foreligger.  

Summene justeres til å passe det som de varslede overføringene fra staten vil gi. 
Dette er midler som skal tildeles kommunene gjennom fylket.  
Disse midlene benyttes i sin helhet for å bidra til å styrke lokale arbeidsplasser 

som faller utenom eller som kommer dårlig ut gjennom den pågående krisen. 

 
 
 
 
 
 

 

68/20   
20/898 

FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING - INNGÅELSE 
AV INTENSJONSERKLÆRING  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald redegjorde nærmere om løsningen, - herunder 
formål og kostnader/finansiering. 
 
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Kommunestyret holdes løpende orientert om utviklingen i saken.» 
 
Avstemning: 
Innstillingen, med tilleggsforslaget fra Ødegaard ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Vestre Toten kommune inngår intensjonsavtale med Helse- og 
omsorgsdepartementet om deltakelse i videre arbeid med tiltaket Akson for felles 
kommunal journal og helhetlig samhandling innen helsesektoren.  
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Kommunestyret holdes løpende orientert om utviklingen i saken. 
 
 
 
 
 

 

69/20   
20/592 

INNLANDSSTRATEGIEN  REGIONAL PLANSTRATEGI 2020 2024  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Representanten Paul Elvesveen (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 
1:   De 4 forslagene til nye regionale planer som er skissert til erstatning for de 
mange temaplanene som foreligger i dag, sammenfatter de viktigste utfordringene 
regionen har. Disse trenger imidlertid å spisses ytterligere, uten at noen av temaene 
som nevnes i overskriftene, blir borte. 
 
3:  Kunnskapsgrunnlaget som finnes i allerede eksisterende planer tas med videre og 
innarbeides i ulik grad i de 4 nye planene. 
 
4:  Fylkeskommunen bør etterstrebe at all vekst heretter blir på miljøets og 
kommende generasjoners premisser. Vekstparadigmet analyseres og erstattes av 
vekstbegreper som er bærekraftige i enhver forstand. Økonomien må tilpasses 
naturens ressursgrunnlag, og en mer rettferdig fordeling må erstatte evig økonomisk 
vekst på de rikestes premisser. 
 
 
Representanten Bjørn S. Iversen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag pkt.3: 
«Det er særlig viktig å prioritere beredskap i vid forstand i det videre arbeid med 
strategien.» 
 
Avstemning: 
Pkt. 1. i innstillingen: Forslaget fra Elvesveen fikk 16 stemmer og ble vedtatt. -15 
stemte for kommunedirektørens forslag.. 
Pkt. 2. i innstillingen: Enstemmig vedtatt. 
Pkt. 3. i innstillingen: Forslaget fra Elvesveen fikk 16 stemmer og ble vedtatt. -15 
stemte for kommunedirektørens forslag. 
Tilleggsforslaget fra Iversen ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 4. i innstillingen: Forslaget fra Elvesveen fikk 16 stemmer og ble vedtatt. -15 
stemte for kommunedirektørens forslag. 
 
 
 
Vedtak: 
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Vestre Toten kommune tar utkast til regional planstrategi - Innlandsstrategi 2020-
2024 til orientering, og ber om at følgende innspill tas med i det endelige 
planstrategidokumentet:  

1. De 4 forslagene til nye regionale planer som er skissert til erstatning for de 
mange temaplanene som foreligger i dag, sammenfatter de viktigste 
utfordringene regionen har. Disse trenger imidlertid å spisses ytterligere, uten 
at noen av temaene som nevnes i overskriftene, blir borte.  

2. Fylkeskommunens samhandling med kommunene og lokale aktører kan 
tydeliggjøres i Innlandsstrategien. 

3. Kunnskapsgrunnlaget som finnes i allerede eksisterende planer tas med 
videre og innarbeides i ulik grad i de 4 nye planene. 
Det er særlig viktig å prioritere beredskap i vid forstand i det videre arbeid med 
strategien 

4. Fylkeskommunen bør etterstrebe at all vekst heretter blir på miljøets og 
kommende generasjoners premisser. Vekstparadigmet analyseres og 
erstattes av vekstbegreper som er bærekraftige i enhver forstand. Økonomien 
må tilpasses naturens ressursgrunnlag, og en mer rettferdig fordeling må 
erstatte evig økonomisk vekst på de rikestes premisser. 

 
Innlandsstrategien påvirker Vestre Toten kommune og vi ser det som viktig å være 
en aktiv part for å få til en ønsket utvikling.  
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 7.1. 
 
 
 
 
 
 

 

70/20   
18/1234 

PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - UTFORDRINGER  
 
Behandling: 
 
Samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker orienterte innledningsvis. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret stiller seg bak innholdet i utfordringsdokumentet for planstrategien 
for Vestre Toten kommune 2020-2023.  
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1.  
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71/20   
18/1315 

REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6-8, SLUTTBEHANDLING  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Representanten Stig Vestlie (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag bokstav c): 
«Det må bygges garasjeanlegg tilsvarende minimum 1 plass pr leilighet i byggets 
underetasje». 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Vestlie fikk åtte stemmer og falt, - 23 stemte mot. 
 
 
Vedtak: 
 
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–2/3 og 12-12 godkjennes foreliggende 
forslag til detaljregulering for «Knut Hamsuns veg 6-8» med plan-ID 0529156, 
fremsatt på vedlagte reguleringskart og -bestemmelser datert 19.2.2020 med 
følgende endringer: 

a) I bestemmelsene § 4-4.3 skal begrepet «tilgjengelige for alle» skiftes ut 
med kun «tilgjengelige». 

b) I samme bestemmelse (§ 4-4.3) tas inn en setning: «Alle felles uteområder 
skal være universelt utformet.» 

 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan for området og arealbruk satt i 
kommuneplan. 
 
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages.  
 
 
 
 
 
 

 

72/20   
19/1279 

REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL STASJON, SLUTTBEHANDLING  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
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Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-12 godkjennes forslag til 
detaljreguleringsplan for «Reinsvoll stasjon» med planid 0529158, framsatt på 
reguleringskart datert 12.12.2019 og planbestemmelser datert 10.5.2020. 
 
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage framsettes 
skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Planutvalget, pb.84, 2831 Raufoss eller 
post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker. Evt. krav om erstatning eller 
innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket ble kunngjort, jfr. plan- og 
bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig. 
 
 
 
 
 
 

 

73/20   
20/650 

VESTRE TOTEN KOMMUNES UTTALE TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 
FYLKESVEGER 2022-25 27  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Representanten Hans Kristian Thorsrud (SP) fremmet følgende endringsforslag: 
«Vestre Toten kommune har følgende prioriteringsliste som innspill til Innlandet fylke 
i forhold til nytt handlingsprogram for fylkesveger: 

1. Fv. 246 Bøverbruvegen - ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll 
2. Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen - opprusting av Eina sentrum til miljøgate. 
3. 2368 Storgata - opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate 

Vestre Toten kommune påpeker viktigheten av at det i en samlet prioritering av 
vegmidler blir avsatt tilstrekkelig med midler til fylkesveger med stort 
vedlikeholdsetterslep og at dette blir prioritert opp mot nye investeringstiltak». 
 
Avstemning: 
Forslaget fra Thorsrud ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Vestre Toten kommune har følgende prioriteringsliste som innspill til Innlandet fylke i 
forhold til nytt handlingsprogram for fylkesveger: 

1. Fv. 246 Bøverbruvegen - ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll 
2. Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen - opprusting av Eina sentrum til miljøgate. 
3. 2368 Storgata - opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate 

 
Vestre Toten kommune påpeker viktigheten av at det i en samlet prioritering av 
vegmidler blir avsatt tilstrekkelig med midler til fylkesveger med stort 
vedlikeholdsetterslep og at dette blir prioritert opp mot nye investeringstiltak. 
 
 
 
 
 
 
 

 

74/20   
20/1051 

KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis. 
 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper ytes med det beløp som fastsettes 
årlig av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket. 

2. Det gis en grunnstøtte til gruppene basert på 20% og 80% i representantstøtte 
av det bevilgede beløp, jfr. pkt.1. 

3. Støtten gis til partier/grupper etter den oppslutning og mandatsfordeling de fikk 
ved valget og gjelder uendret som fordelingsnøkkel i hele valgperioden. 

 
 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
Ingen 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/1670    

 
 
REFERATER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Uttalelse til Vestre Toten kommunestyre vedr. prioritering av trafikksikring. 
Møteprotokoll kontrollutvalget 16.06.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



Sak: Prioritering av investeringer i Fylkesvegnettet: 

Bøverbru Vel ber Vestre Toten kommune om å prioritere bygging av gang- og sykkelveg 
mellom Reinsvoll og Bøverbru. 

Følgende er situasjonen på Fv 246 mellom Reinsvoll og Bøverbru: 

Tungtrafikken på strekningen har økt betydelig de siste årene. Dette skyldes økt aktivitet på Gjestrum 
Industrifelt og ved Franzefoss Hole.         
Samtidig har imidlertid trafikken av myke trafikanter langs vegen også økt. Dette har flere grunner: 

Sykling som sport har generelt økt bla. på grunn av el-sykler.         
Valle videregående skole har økt sin tilstedeværelse ved tidligere Prestesæter. Dvs. flere elever til og 
fra dette området. Det har også blitt bygget flerbrukshall på Reinsvoll som mange benytter seg av.  
På sommerstid er Holetjernet et yndet område for spesielt ungdommer fra hele distriktet. 

Alt dette er i og for seg positivt, men vegsystemet hvor denne blandingen av tung transport og myke 
trafikanter tar seg fram, er ikke tilrettelagt for dette. 

Det betyr at en gang og sykkelveg her er tvingende nødvendig og må gis topp prioritet, i håp om å 
komme ulykker i forkjøpet. 

En miljøgate på Raufoss eller Eina har for så vidt ikke Bøverbru Vel imot, men bør her vike plass for 
trafikksikkerheten og de myke trafikantene. 

   

 



1 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Tirsdag 16. juni 2020 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten kulturhus kl. 0830 – 1345. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 

Hege Eriksen (Ap)  
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Torill Hansen (Frp)  
 

Følgende varamedlem møtte: 

Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 
 

Ellers møtte: 

Fra administrasjon: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sakene 27, 28 og 29), leder for 

tverrsektorielt samarbeid Monica Skjellen-Larsen (sak 27), leder for barneverntjenesten Hanne 

Helgeland (sak 27) og omsorgssjef Trine Kløvrud (sak 29). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 

Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 25/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.05.2020 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 26/2020 ORIENTERING OM TILSYNSSAK ETTER 

BARNEVERNLOVEN - VESTRE TOTEN KOMMUNE  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalget tar tilsynssaken til orientering og har merket seg 

Fylkesmannens kommentar i avslutningsbrevet av 17.01.2020:  
 

Vi vurderer at kommunen har foretatt en grundig 

gjennomgang av tjenesten, har fått god kjennskap til 

risikofaktorer og at det er utarbeidet en beskrivende 

handlingsplan for å minimere risiko for lovbrudd. På 
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bakgrunn av kommunens tilbakemeldinger vurderer vi at 

kommunen har lagt til rette for at barneverntjenesten 

fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og 

forskriftskrav. 

 

 

 

SAK NR. 27/2020 STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN  

 

Fra behandlingen: 

Leder for barneverntjenesten Hanne Helgeland orienterte med vekt 

på følgende hovedtema: 
 

• Status for utviklingen og implementering av handlingsplan, 

herunder: 

- Oppfølging av tilsynsrapport fra Fylkesmannen, jf. 

utarbeidet handlingsplan 

- Oppfølging av rapporten fra Agenda Kaupang 

• Prosessplan for arbeidet med sykefravær/nærvær 

• Status sykefravær 01.01 – 31.05.2020 – jevn nedgang 

gjennom året (fra 13,9 % i januar til 6,3% i mai). 

• Status økonomi 

• Effekter av korona  

• Korona-situasjonen 

• Nytt organisasjonskart fra 01.05.2020  

• Antall ansatte (27 stillingshjemler i tjenesten) 

• Veien videre: 

- Strategi for tverrfaglig samarbeid 

- Plan for å etablere en god organisasjonsstruktur 

 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og leder for tverrsektorielt 

samarbeid Monica Skjellen-Larsen supplerte orienteringen.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at barneverntjenesten er i positiv utvikling og at 

utarbeidet handlingsplan (etter Fylkesmannens tilsyn og 

rapporten fra Agenda Kaupang fra 2019) er på god vei til å bli 

implementert. 

 

2. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende 

utviklingstrekk i 2020:  
 

• Betydelig reduksjon i sykefraværet.  

• God kostnadskontroll. 

• Ingen fristbrudd i 1. kvartal 2020. 

• Økt oppfølging og lederstøtte fra kommunedirektørens 

side (bruk av leder for tverrsektorielt samarbeid). 

 

3. Kontrollutvalget ønsker å holde seg løpende orientert om 

utviklingen innenfor tjenesten, og vil be om en ny oppdatering 

av situasjonen i løpet av året.   
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SAK NR. 28/2020 STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN  

 

Fra behandlingen: 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om status for 

fastlegetjenesten i Vestre Toten kommune og svarte på spørsmål 

innenfor følgende hovedtema: 
 

• Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 (Helse- 

og omsorgsdepartementet, 2020) 

• Status for legedekning pr. juni – 13,5 hjemler totalt 

• Framdrift 2020: Forsinket pga. korona, men holder fortsatt 

fast på planen og jobber inn forsinkelsen. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalgets inntrykk er at legedekningen pr. d.d. er 

tilfredsstillende, men er bekymret for det store omfanget av 

vikarer og de følgene det har for stabiliteten og innbyggernes 

opplevelse av ordningen.  

 

2. Kommunedirektørens informasjon om gjennomførte og 

planlagte tiltak synes å være egnet til å bidra til en mer robust 

løsning for fastlegetjenesten på sikt. 
 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny 

orientering om situasjonen senere i 2020.  

 

 

 

SAK NR. 29/2020 KOMMUNENS REGISTRERING AV ANTALL PERSONER 

MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING  

 

Fra behandlingen: 

Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte med vekt på følgene 

hovedtema:   

• Kommunens rutiner for registrering og rapportering av 

psykisk utviklingshemmede 

• Kommunens rolle ved opprettelse av vergemål og rutiner for 

informasjon/kommunikasjon med berørte 

• Antall personer registrert (59 i 2019, 62 i 2020). 

 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte orienteringen.   

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Med bakgrunn i orienteringen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at: 
 

• Kommunen har tilfredsstillende rutiner for registrering og 

rapportering av psykisk utviklingshemmede. 
 

• Det er lav risiko for at kommunen ikke fanger opp alle 

som skal innrapporteres (og dermed går glipp av 

inntekter). 
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SAK NR. 30/2020 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023: FORELØPIGE 

RISIKOVURDERINGER OG PRORITERINGER 
 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Følgende tema/områder tas med i det videre arbeidet med 

planen (ikke prioritert rekkefølge):  
 

• Barnevernet, jf. KU-sak 27/20 

• Fastlegetjenesten, jf. sak KU-sak 28/20 

• Byggesak  

• Hjemmetjenesten 

• Beredskap (evaluering etter korona; kriseledelsens 

arbeid, samhandling med andre mv.) 

• Omsorg (følge opp pågående evaluering – aktuelt senere 

i valgperioden) 

• Tilrettelagte tjenester 

• Sykefravær og sykefraværsoppfølging (overordnet 

nivå/HR og oppfølging/praktisering på enhetsnivå) 

• LEAN (gevinstrealisering, i hvilken grad nås målet om 

kontinuerlig forbedring) 

• Informasjonssikkerhet og personvern (etterlevelse av 

personvernlovgivningen) 
 

 

Drøfting av aktuelle tema videreføres på neste møte.  

 

2. Saken følges opp slik:   
 

• Innlandet Revisjon IKS bes om å gi innspill til planen på 

følgende områder: 

- Eierskapskontroll 

- Forvaltningsrevisjon i selskaper 
 

• Kommunedirektøren inviteres til dialog omkring planen og 

bes i den forbindelse om å presentere: 

- Kommunens administrative organisering 

- Gjennomførte risikovurderinger av kommunens 

virksomhet (overordnet nivå), inkludert interkommunale 

samarbeid og kommunes oppfølging av selskaper 

(eierstyring) 
 

• Kontrollutvalgets sekretariat bes om å presentere:  

- Kommunebarometeret 2020 for Vestre Toten kommune 

  

 

 

SAK NR. 31/2020 SAMORDNING AV TILSYN OG EGENKONTROLL – NY 

TILSYNSKALENDER FRA 2020 

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær orienterte om endringen i ny kommunelov (krav til 

fylkesmennene, jf. § 30-6 Samordning av statlige 

tilsynsmyndigheter) og sekretærens deltakelse på møte med 

Fylkesmannen i Innlandet om temaet. 
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Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalget tar til orientering at fylkesmennene og andre 

statlige tilsynsmyndigheter tar i bruk en felles nasjonal 

tilsynskalender fra 2020 i sitt arbeid med å legge til rette for 

samordning av statlige tilsyn med kommuner og 

fylkeskommuner.  

 

 

 

SAK NR. 32/2020 TERTIALRAPPORT 1/2020 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Tertialrapport 1/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 

orientering. 

 

 

 

SAK NR. 33/2020 INVITASJON TIL MEDLEMSSKAP I FORENINGEN 

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalget tar invitasjonen til orientering. Det tegnes ikke 

medlemskap i organisasjonen.  

 

 

 

 

 

Raufoss, 16. juni 2020. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 16. juni 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

 
 

 

Møteplan for 2020 – Kontrollutvalget: 
 

• Tirsdag 04.02.2020 kl. 0830 

• Fredag 21.02.2020 kl. 0830  

• Onsdag 01.04.2020 kl. 0830 - avlyst 

• Onsdag 20.05.2020 kl. 0830  

• Tirsdag 16.06.2020 kl. 0830  

• Onsdag 02.09.2020 kl. 0830  

• Onsdag 07.10.2020 kl. 0830  

• Onsdag 09.12.2020 kl. 0830  
 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 

(forvaltningsrevisjon mv): 
 

• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll (KU-sak 30/2020): 

- Eierskapskontroll 

- Selskaper 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/1670    

 
 
MELDINGER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas opp til drøfting. 
 

 

 
 
Fakta: 
 
Innlegg fra Senterpartiet om arbeidsform og møteledelse i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



 

Vestre Toten kommune 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 19.08.2020 
Sak: 82/20  
 
Resultat:  
 
Arkivsak: 20/1582 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - TILDELING EKSTRAORDINÆRE MIDLER 

TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. 
 
Det ble foreslått følgende presisering / tillegg i pkt 3.: 
«Det forutsettes at ordningen administreres innenfor næringsutviklingsprogrammets 
administrative rammer». 
 
Avstemning: 
Innstillingen og tilleggsforslaget i pkt. 3. ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag om å legge 
forvaltning og utbetaling av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond 
til Gjøvikregionens næringsutviklingsprogram.  

2. Tildelte midler med NOK 1.803.855 til Vestre Toten kommune, øremerkes til 
bruk mot bedrifter og næringsaktører i kommunen.  

3. Det forutsettes at minimum både Gjøvik kommune og Østre Toten kommune 
gjør tilsvarende vedtak, og at ordningen administreres innenfor 
næringsutviklingsprogrammets administrative rammer.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ola Langedal Arkiv: 600  
Arkivsaksnr.: 20/1582    

 
 
TILDELING EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag om å legge forvaltning 
og utbetaling av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond til Gjøvikregionens 
næringsutviklingsprogram.  
2. Tildelte midler med NOK 1.803.855 til Vestre Toten kommune, øremerkes til bruk 
mot bedrifter og næringsaktører i kommunen.  
3. Det forutsettes at minimum både Gjøvik kommune og Østre Toten kommune gjør 
tilsvarende vedtak. 
 
 

 

Utrykte vedlegg: 
Saksprotokoll formannskapet 54/20: http://www2.vestre-

toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C12585610022D

A40?opendocument&frame=yes 
 

Saksprotokoll kommunestyret 67/20: http://www2.vestre-

toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125858800368

5D1?opendocument&frame=yes 
 
 
Trykte vedlegg:  
Tildelingsbrev fra Innlandet Fylkeskommune m/vedlegg 
 
Fakta: 
Stortinget vedtok den 19. juni i år å bevilge ekstraordinære midler til kommunale 
næringsfond. Tildelingen er en del av kommunal- og næringsdepartementet sin 
krisepakke 3 for 2020. Innlandet fylkeskommune fikk totalt MNOK 65,6 midler til 
fordeling. Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har i møte 30.06.20 fordelt 
MNOK 65,6 mellom kommunene i Innlandet. Vestre Toten kommune sin andel av 
den totale bevilgningen til Innlandet er NOK 1.803.855. 
 
Regelverket for forvaltning av dette kommunale næringsfondet er fastsatt av 
kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og forvaltningen skal bygge på 
«Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følgje av covid 19-
utbruddet», samt at deler av eksisterende «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler» er gjort gjeldende.   
Noen viktige kriterier for forvaltning og utdeling er: 

- Midlene skal bli raskt tilgjengelig for næringslivet 

- Målgruppene er bedrifter og næringsaktører. 

- Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak 

som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av 



koronavirusutbruddet. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og 

økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

- Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos 

bedrifter eller næringsaktører. 

Kommunen kan gjøre en vurdering av om midlene skal forvaltes som et eget 
næringsfond, eller om en ønsker å forvalte midlene i ett felles fond sammen med 
flere kommuner.  
 
For flere og utfyllende detaljer om tilskuddet og kriterier vises det til vedlagte 
tildelingsbrev fra Innlandet fylkeskommune samt «Midlertidig forskrift om tilskudd til 
kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 
 
Statlige midler som nå er tildelt kommunalt næringsfond har en litt annen innretning 
en tidligere fremmet forslag fra Høyre i Vestre Toten kommune. Kommunedirektøren 
viser i den sammenheng til at formannskapet og kommunestyret i tidligere møter 
dette året, behandlet sak om særskilt økonomisk støtteordning for næringslivet i 
kommunen. Formannskapet i saken 54/20. Kommunestyret i saken 67/20. 
De viktigste forskjellene er at: 
1. Tilskudd fra kommunalt næringsfond skal ikke tilbakebetales. 
2. Det er ikke tillatt å tildele midler for å dekke løpende driftskostnader. 
 
 
Vurdering: 
Vestre Toten kommune har for tiden ikke eget fond for næringsutvikling. Etter at 
Omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune ble avsluttet i 2016, valgte 
kommunen å gå sammen med kommunene i Gjøvikregionen om et felles 
næringsutviklingsprogram. Søknader om midler fra dette programmet behandles av 
styret for programmet. Styret har representanter fra deltagende kommuner, samt fra 
regionens næringsliv. En har over tid gjort erfaringer med saksforberedelser og 
forvaltning av midlene i næringsutviklingsprogrammet og har innarbeidete prosesser 
for behandling av søknader. Det er næringsrådgiver i hver enkelt kommune som 
forbereder saker/søknader overfor styret. I samråd med Næringsforum i 
Gjøvikregionen innstiller næringsrådgiver til vedtak.  
 
Et viktig moment ved tildeling av midler til kommunale næringsfond er at midlene skal 
bli raskt tilgjengelig for næringslivet. Kommunedirektøren er av den oppfatning at det 
innarbeidede arbeidssettet rundt næringsutviklingsprogrammet er effektivt, og at en 
ved å legge de statlige tildelte midlene til næringsprogrammet vil sikre at midlene 
raskt vil være søkbare for næringslivet.  
 
Likebehandling av like saker, også uavhengig av kommunetilhørighet, vil bli viktig for 
å skape minst mulig usikkerhet og forskjellsbehandling ved tildeling av midler. For å 
unngå dette, er Kommunedirektøren av den oppfatning, at dette sikres best mulig 
gjennom et samarbeid i Gjøvikregionen.  
 
Rask og effektiv utlysing og bekjentgjøring av midlene vil bli viktig for nå 
målgruppene. Kommunedirektøren mener at en gjennom samhandlingen med 
nabokommunene også kan samarbeide effektivt og slagkraftig om markedsføring av 
midlene og dermed nå ut til en større gruppe bedrifter og næringsaktører. 



Så langt er det gitt signaler fra administrasjonen i Østre Toten og Gjøvik kommuner 
om at de ønsker en tilsvarende forvaltning av kommunalt næringsfond slik 
rådmannen fremmer her. Søndre Land kommune har ikke gitt tilbakemelding på om 
de ønsker en slik løsning. Kommunedirektøren mener derfor det må forutsettes at 
minst Østre Toten og Gjøvik kommuner vedtar at forvaltningen for deres kommunale 
næringsfond legges til næringsprogrammet i Gjøvikregionen. 
 
«Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-
utbruddet» utelukker ingen bransjer fra å søke. Kommunedirektøren foreslår derfor at 
midlene til kommunalt næringsfond må være åpen for alle næringer, til forskjell fra 
midlene i det tradisjonelle næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen. 
 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at Vestre Toten kommune legger forvaltning og 
utbetaling av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond til Gjøvikregionens 
næringsprogram under forutsetning om at minst Østre Toten og Gjøvik kommuner 
gjør tilsvarende vedtak 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Bjørn Fauchald 
 kommunedirektør 
 

 



 
  
 

Næring og internasjonalt samarbeid 
  
  

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 

VESTRE TOTEN KOMMUNE  
Postboks 84 
 
2831 RAUFOSS 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
 2020/38575-42 

Torunn H. Kornstad 
02.07.2020 

 

Tildeling av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 
 
Tilsagnsnr. KNF-20/37 
 
Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har 30.06.2020 behandla saka om fordeling av  
kr 65,6 mill. i ekstraordinære kommunale næringsfond. Tildelinga fra kommunal- og 
næringsdepartementet er en del av krisepakke 3 for 2020, som ble vedtatt av Stortinget 19. 
juni. Det vises til vedlagt oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 
22.06.2020. 
 
Vestre Toten kommune er i sak 211/2020 tildelt følgende beløp: 

 
Kr. 1.803.855,- 

 
Vedtaket sier ellers: 

«Midla blir tildelt med grunnlag i oppdragsbrev av 22. juni 2020 frå kommunal- og 
regionaldepartementet. Midla skal forvaltast i samsvar med føringane i brevet, og 
mellombels forskrift om kommunale næringsfond, som blir endeleg vedtatt og sendt ut 
i starten av juli. 
Dersom nokre av kommunane vil opprette interkommunale næringsfond så kan det 
aksepterast ei viss omfordeling av løyvinga mellom kommunane som deltek.» 

 
Tildelinga av midlene til kommunene bygger på følgende fordelingsmodell (sitat fra 
saksutgreiinga): 

- Om lag 1/3 av midla er fordelt på alle kommunane i Innlandet, med eit flatt beløp på 
kr 350.000 til alle, og resten fordelt ut frå innbyggartal (15 kr/innbyggar) 

- Om lag 1/3 av midla er fordelt på distriktskommunane, med eit flatt beløp på kr 
200.000 til alle innanfor det distriktspolitiske virkeområdet, og resten fordelt med 
grunnlag i distriktsindeksen 

- Den siste tredelen er fordelt ut frå arbeidsløysetala og den skjønnsmessige 
fordelinga.  

o I arbeidsløysefaktoren er det brukt tal for både heilt og delvis arbeidsledige 
ved utgangen av mai, samanlikna med utgangen av mai 2019. Det er fordelt 
eit kronebeløp pr. prosentpoeng forskjell, kr 60.000 for heilt ledige, og kr 
30.000 for delvis ledige 
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o Den skjønnsmessige fordelinga er gjort med nokså standardiserte 
kronebeløp, med grunnlag i følgjande faktorar: 
 Vintersportsstad, og kor viktig dette er for kommunen 
 Om kommunen generelt er vurdert som ein reiselivsavhengig eller 

reiselivsbasert kommune 
 Om kurs/konferanse eller store arrangement er viktig for kommunen 
 Stor eksportindustri 
 Stor nedgang i talet på arbeidsforhald frå mai 2019 - mai 2020 

 
Det vises ellers til saksframlegget, som er lagt ved brevet. 
 
Forvaltning av midlene 
Regelverket for forvaltning av dette kommunale næringsfondet er fastsatt av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD). Forvaltninga skal bygge på «Midlertidig forskrift om 
tilskudd til kommunale næringsfond som følgje av covid-19-utbruddet», samt at deler av 
eksisterende «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler» er gjort gjeldende. Den 
midlertidige forskriften er lagt ved. 
 
Det er viktig å merke seg følgende føringer fra oppdragsbrevet til KMD og forskriften når det 
gjelder bruken av midlene: 

- Midlene skal gå til kommuner som er hardt ramma av arbeidsledighet som følge av 
virusutbruddet, og skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet 

- Midlene skal bli raskt tilgjengelige for næringslivet 
- Dersom noe av midlene likevel ikke brukes opp i 2020, er de overførbare til 2021 
- Målgruppene er bedrifter og næringsaktører 
- Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte, og til andre næringsretta tiltak som 

kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av 
koronavirusutbruddet. Betydninga for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk 
aktivitet skal vektlegges 

- Forskriften fastsetter at prosentsatsen for tilskudd som hovedregel ikke skal overstige 
50 %, men at det kan være mulig å tildele inntil 75 % 

- Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller 
næringsaktører 

 
Det er ikke anledning til å bruke noe av de tildelte midlene til forvaltning av ordninga. 
 
Utlysing av midlene via regionalforvaltning.no 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt som krav at midlene skal lyses ut via 
søknadsportalen regionalforvaltning.no (RF), og at alle søknader skal sendes inn via denne 
portalen. I forbindelse med dette så vil vi spesielt legge vekt på: 

- Det er rapporteringsfrist for bruk av midlene 1. februar 2021. Hvilke 
rapporteringskategorier som skal brukes står i vedlegg 2 fra KMD «Krav og veileder til 
statistikkrapportering» 

- Dersom kommunen ikke tidligere har brukt RF så må det sendes inn søknad om å bli 
godkjent som forvalter. Denne sendes til fylkeskommunen ved Dag Arne Henriksen, 
e-post dag.arne.henriksen@innlandetfylke.no helst innen 3. juli, pga. ferieavvikling, 
men det kan ev. sendes uka etter dersom det ikke er mulig å rekke det før. Ved 
seinere innsending blir forespørselen ikke behandla før starten av august 

- Fylkeskommunen arrangerte 25. juni et oppstartskurs i hvordan en lager og lyser ut 
støtteordninger i regionalforvaltning.no. Send gjerne en e-post til Torunn Kornstad, 
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torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no, dersom det er ønskelig å gjenta 
oppstartskurset 

- 27. august gjennomføres et nytt kurs i bruken av RF, men da med vekt på 
saksbehandling, finansieringskilde, rapportering m.m. Invitasjon til dette kurset 
sendes ut over ferien 

 
Statsstøtteregelverket 
Midlene skal tildeles i henhold til reglene i statsstøtteregelverket. Tildeling kan enten skje 
som bagatellmessig støtte, eller med grunnlag i ei støtteordning basert på gruppeunntaket 
som KMD har meldt inn til ESA (se vedlegg). 
  
Gruppeunntaket gir spesifikke maksimale støttesatser for tildeling av midler. I vedlegget er 
det en oversikt fra departementet over hvilke artikler i gruppeunntaket som omfattes av 
støtteordninga, og hvilke satser som gjelder for disse. Merk at regional investeringsstøtte 
bare gjelder innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (dvs. alle kommuner i Innlandet 
unntatt Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Løten, Stange, Østre Toten og Gran). 
 
Tilskudd som omfattes av støtteordninga for gruppeunntaket kan ikke tildeles til foretak i 
økonomiske vansker. Fylkeskommunen har sendt inn spørsmål om hvordan dette defineres 
nå som svært mange bedrifter har fått krisestøtte i samband med koronatiltaka. Svar på dette 
formidles over sommeren. 
 
Merk at det ikke er lov å kombinere de to typene statsstøtte for å gi tilskudd ut over 
maksimalsatsen i gruppeunntaket. 
 
Vi minner om at jordbruksbasert næring ikke er omfatta av statsstøtteregelverket.  
 
Fylkeskommunen vil prøve å få til et kurs i statsstøtteregelverket så snart som mulig etter 
ferien. 
 
Innovasjon Norge 
Kommunene bes om at søknader som kan behandles av Innovasjon Norge sendes dit. Dette 
vil i hovedsak gjelde saker for vekstbedrifter med nasjonalt eller internasjonalt marked, 
og/eller der prosjektet er innovativt. For å avklare dette raskt er det mulig å ta direkte kontakt 
med Anne Mette Iversen i Innovasjon Norge Innlandet, e-post 
Anne.Mette.Iversen@innovasjonnorge.no.  
 
Forholdet til andre kommunale næringsfond og ev. interkommunale fond 
Dersom kommunen allerede har kommunalt næringsfond eller kraftfond må det gjøres ei 
vurdering av om det skal lages ei felles støtteordning og utlysing i regionalforvaltning.no, eller 
om de skal behandles hver for seg. Ved fellesutlysing må det ev. gjøres klart i 
utlysingsteksten dersom det er forskjellige regler som gjelder for de forskjellige 
finansieringskildene. 
 
Til de kommunene som er tildelt ordinært kommunalt næringsfond fra fylkeskommunen 
tidligere i år så minner vi om at det også her er krav om å bruke regionalforvaltning.no til 
utlysing av midlene og innsending av søknader. 
 
Ved felles utlysing må kommunen bruke riktig finansieringskilde i saksbehandling og 
rapportering i regionalforvaltning.no. 
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Dersom flere kommuner ønsker å forvalte midlene i et felles fond er dette mulig. 
Fylkesutvalget har da åpnet for at fordelinga av midler mellom kommunene kan bli noe 
annerledes enn i vedtaket. De samarbeidende kommunene må da peke ut én kommune som 
er ansvarlig for utlysing, forvaltning og rapportering av midlene. 
 
Oppfølging fra fylkeskommunen 
Vi beklager at det på grunn av ferieavvikling vil være litt vanskelig å få svar på konkrete 
spørsmål i juli. I resten av uke 27, og fra midten av uke 32, kan spørsmål sendes til Torunn 
Kornstad, e-post torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no. Uke 28 kan spørsmål som gjelder 
regionalforvaltning.no rettes til Bente Ellingsen, e-post 
bente.karine.ellingsen@innlandetfylke.no. 
 
Fylkeskommunen fordeler de tildelte midlene til kommunene i regionalforvaltning nå straks, 
mens de utbetales seinest i andre halvdel av august. For utbetaling trenger vi korrekt 
kontonummer, dette sendes til bente.karine.ellingsen@innlandetfylke.no innen 10. august. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Espen Køhn  
Seksjonssjef  
  
 Torunn H. Kornstad 
 Saksbehandler 
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Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Innlandet 
fylkeskommune - 65,6 millioner kroner 

 

Tilsagnsnr: 510 004 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til krisepakke – fase 3 for 2020 jf. 

Prop. 127 S (2019-2020). KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni. 

Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020. 

 

Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende 

næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til 

kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. 

Departementet tildeler midlene uten krav om tilbakebetaling jf. romertallsvedtak XI Innst. 16 

S (2019-2020). Vedlegg 1 viser fylkesfordelingen av rammen på 600 millioner kroner. 

Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig til samme kontonummer som øvrige 

midler på kap. 553, post 61.  

 

Bevilgningen til Innlandet fylkeskommune er 65,6 millioner kroner. Tilskuddet skal gå 

uavkortet videre til kommunene, og senest 14 dager etter dette brevet er mottatt. 

Fylkeskommunene må ovenfor kommunene være tydelig på at midlene raskt må gjøres 

tilgjengelig for næringslivet.  

 

Mål og tildelingskriterier 

Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av 

covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, 

Innlandet fylkeskommune 

Postboks 4404 Bedriftssenteret 
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sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er 

landsdekkende. 

 

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som 

tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet 

støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke 

negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping 

og økonomisk aktivitet skal vektlegges.  

 

Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og 

nettverk til bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det er viktig at 

fylkeskommunene bidrar til en god arbeidsdeling mellom kommunene og Innovasjon Norge. 

Det må være dialog mellom fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge, også om 

regelverket for offentlig støtte.  

 

Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b) 

utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.  

 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis 

etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under 

det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte 

støttekategorier eller etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende 

informasjon om gruppemeldingen.  

 

Tildelingskriterier 

Fylkeskommunene skal fordele midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere 

kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av 

virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet 

har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige 

kommuner. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av 

reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. 

destinasjonsselskapene.  

 

Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og 

næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen. 

Fylkeskommunen kan utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles 

interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og kommunene.  

 

Midlertidig forskrift 

Departementet vil utarbeide midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som 

følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- 

og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 

fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og 
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søkerne å orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften ettersendes 

fylkeskommunene i begynnelsen av juli.  

 

Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i 

fylkeskommunene og kommunene.  

 

Det er gjennomført et høringsmøte med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Siva. 

Forskriften vil publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for 

distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807).  

 

Nærmere om fylkesfordelingen og fordelingsmodellen  

Fordelingsmodellen er utformet med en distriktsdel og en landsdekkende del. Distriktsdelen 

fordeles til fylkeskommunene etter antall innbyggere innenfor virkeområdet for distriktsrettet 

investeringsstøtte, med høyere vekting av kommuner som skårer lavt på distriktsindeksen. I 

tillegg er det en ekstra vekting på 25 pst. per innbygger i tiltakssonen (Finnmark og Nord-

Troms) og en høyere vekting av kommuner etter andel sysselsatte innen reiseliv og turisme.  

 

Midlene fordeles 50/50-mellom distriktsdelen og den landsdekkende delen. Den 

landsdekkende delen fordeles ved at 40 pst. fordeles likt mellom fylkeskommunene. De 

resterende 60 pst. av den landsdekkende delen, fordeles etter folketall og andel 

arbeidsledige (NAV-tall per mai 2020).  

 

Rapportering og registrering av rammer og tilsagn 

Den økonomiske rammen som tildeles den enkelte kommune fra fylkeskommunen, skal 

legges inn i regionalforvaltning.no senest 14 dager etter at tildelingsbrevet fra departementet 

er mottatt.  

 

Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og 

rapportering. Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet 

oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er spesielt 

viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På 

regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og 

et redigerbart søknadsskjema. Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale 

næringsfond, må kommunene påse at følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i 

bedriften, start og sluttdato for tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte 

tidligere. Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet.  

 

Det er utarbeidet egne forenklede rapporteringskategorier, se vedlegg 2. Registreringene er 

nødvendige for at departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til 

Stortinget.  

 

Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021. 

Fylkeskommunene må kvalitetssikre rapporteringen fra kommunene før den sendes 

departementet. Frist for rapportering fra fylkeskommunene til departementet er 1. mars 2021.  
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Avslutning 

Vi ber fylkeskommunene om å orientere kommunene om innholdet i dette brevet, og ønsker 

alle lykke til med arbeidet.  

 

Oppdragsbrevet med vedlegg blir lagt ut på departementets nettside.  

 

Med hilsen 

 

 

Anne Karin Hamre (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

 

 

 

Ellinor Kristiansen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond 

Vedlegg 2 Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kommunale næringsfond 

 

 

Kopi 

 

Distriktssenteret 

Innovasjon Norge Hedmark 

Innovasjon Norge Oppland 

Kulturdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Norges forskningsråd 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Riksrevisjonen 

Sametinget 

SIVA - Selskapet for industrivekst SF 

 



 

 

Vedlegg 2  

2020 - Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 

61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020 

(gjeldende fra juni 2020) 

Dokumentet inneholder krav og veileder til rapportering av gitte tilsagn i 

regionalforvaltning.no, og gjelder utelukkende for tildeling til KNF, jf. Prop. 127 S (2019-2020).  

 

1. Krav til hvem som skal rapportere 

Fylkeskommunen er ansvarlig for at alle som forvalter midler over kap. 553, post 61 

rapporterer til KMD gjennom regionalforvaltning.no. Dette gjelder ikke for Innovasjon Norge 

eller Siva. De rapporterer direkte til departementet.  

 

2. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen 

 

• Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 - 

Rammetildelinger.  

• Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer  

senest 1. februar det påfølgende år i regionalforvaltning.no. 

• Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter). 

• Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter. 

• All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.  

• Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor. 

• Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer 

stedbundet prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.  

• Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv.   

 

3. Rapporteringskategorier 

Nedenfor gis en oversikt over rapporteringskategorier som kan brukes på kap. 553, post 61, 

kommunale næringsfond.  

Rapporteringskategorier 

0900 – Rammetildelinger 

1110 – Direkte støtte til bedrifter  

1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid 

1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd 

2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling  

 

  



 

 

4. Veileder til rapporteringskategoriene  

0900 – Rammetildelinger 

Kategorien benyttes ved registrering av rammetildelinger fra fylkeskommune til 

kommuner/sluttforvalter av KNF.  

1110 – Direkte støtte til bedrifter 

Kategorien omfatter alle former for direkte støtte til bedrifter, som for eksempel, investeringer, 

rådgiving, konsulentbistand, produktutvikling, markedsundersøkelser,  og 

kompetansehevingstiltak for ansatte. 

 

1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid 

Kategorien omfatter tiltak som mobiliserer bransjer/bedrifter/bedriftsmiljø til å etablere 

samarbeid og nettverk. 

1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd 

Kategorien omfatter for eksempel støtte til, etablererkontorer, etablererskoler/-kurs og 

etablererveiledning og direkte støtte til etablerere. 

2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling 

Kategorien omfatter for eksempel, tilrettelegging av kommunale næringsarealer, 

kunnskapsrettet infrastruktur, ulike former for møteplasser, kompetanseheving, 

mobiliseringstiltak, omstillingsaktiviteter, næringsvennlige kommuner.  
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Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oppdragsbrev til fylkeskommunene av 

22. juni 2020. Oppdragsbrevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende 

og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond.  

 

Informasjon om ny, midlertidig forskrift for ordningen 

Som tidligere varslet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en 

midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet, 

se vedlegg. Denne vil i løpet av kort tid publiseres på Lovdata.  

 

I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde for 

ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 

fylkeskommunene).  

 

Informasjon om reglene for offentlig støtte 

Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. For å avklare om støtten 

faller inn under dette regelverket, må støttegiver først vurdere tiltaket ut fra seks spørsmål. 

Disse spørsmålene er listet opp i veilederen for offentlig støtte kap 1.3.  (se nedenfor)   

 

Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro1 til et foretak over en 

flytende treårsperiode. Altenativt kan tilskudd gis ihht. departementets melding til ESA under 

det alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at 

følgende formål kan støttes:   

 

 
1 Dette er begrenset til 100 000 euro for veitransportsektoren. 

Ifølge liste   
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Tabell 1 - Oversikt over formål som kan støttet ihht. departementets melding til ESA  

Støtteberettigede kostnader GBER artikkel2 

Regional investeringsstøtte  Art. 14 

Investeringsstøtte til SMBer Art. 17 

Støtte til rådgivningstjenester i SMBer Art. 18 

Støtte til SMBers deltaking på messer Art. 19 

Støtte til nyetablerte foretak (etableringsstøtte) Art. 22 

 

Dersom kommunene tildeler regionalstøtte etter art. 14 i GBER, gjelder forskriften for det 

distriktspolitiske virkeområdet ( (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807 Forskrift om virkeområdet 

for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte).   

 

Støttegiver er ansvarlig for at støtten gis ihht. regelverket og meldt ordning. Vi viser til 

Nærings- og fiskeridepartementets nettsider for informasjon om regelverket. Vi viser særlig 

til:  
- Informasjon om bagatellmessig støtte 

- Veileder for offentlig støtte. Se særlig kap. 1.3 og 15 om vilkår for at noe er offentlig 

støtte, kap. 16 om tildeling av lave støttebeløp (bagatellmessig støtte), kap. 17 om 

gruppeunntaket, kap. 22.2 om rapportering og kap 23.6 om tilbakebetaling av offentlig 

støtte. 

- Norsk oversettelse av forordningen om det alminnelige gruppeunntaket  (uoffisiell 

oversettelse) 

 

Departementet vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så raskt som mulig 

etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor.  

Vi ber om at fylkeskommunene gjør innholdet i dette brevet kjent for kommunene.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 Gerd Slinning (e.f.) 

 avdelingsdirektør 

 

 

Ellinor Kristiansen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kopi 

Innovasjon Norge Hovedkontoret 

SIVA - Selskapet for industrivekst SF 

 

Vedlegg:  

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet 

Kopi av gruppemeldt ordning til ESA 

Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond   

 
2 Se nærmere omtale av hva som kan støttes i de aktuelle artikler i gruppeunntaket.  



 

 

Side 3 
 

 

Adresseliste 

 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 



 

 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets 
budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og 
kvalifiserende næringsutvikling. 

 

§ 1 Formål 
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. 

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

 
§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til  

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør 
menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

 
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 
 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på  

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert 

på lokale utfordringer, behov og potensial 

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
 
 Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i 
tillegg. 

 
§ 3 Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av 
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.  

 
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for 
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter 
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte 
opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.   

 
§ 4 Utbetaling av tilskuddene 
 Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales  
etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av 
tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av 
tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 
 
  Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og 
tredje ledd gjelder i tillegg. 

 

 

 



 

 

§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde  

Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 

fylkeskommunene gjelder:  

a. § 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene 

b. § 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k  

c. § 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven 

d. § 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering 

e. § 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling 

f. § 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering 

g. § 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene 

h. § 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene 

i. § 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere 
 
§ 6 Vurdering av måloppnåelsen 

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra 

a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser  

b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 
§ 7 Delegering av forvalteransvar 

Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og 
regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private 
rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal 
kontraktsfestes. 

Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.  

Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 
tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen 
oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og 
eller feil bruk av midlene av forvalter. 
§ 8 Dispensasjon 

Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften. 
 
§ 9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.  
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Følgenotat – det alminnelige gruppeunntaket (GBER) - Kommunale næringsfond (Municipal 

business funds) 

 

Ordningen med kommunale næringsfond (KNF) er meldt under Commission Regulation (EU) No 

651/2014 (GBER). I det følgende redegjøres det for at ordningen er i tråd med GBER og at tilskudd gis 

ihht. reglene for offentlig støtte. 

 

1. Beskrivelse av støttetiltaket 

 

a) Rammer for ordningen 

Støtten gis under en ordning for kommunale næringsfond (KNF). Ordningen er en engangsbevilgning og 

har et budsjett på 600 mill. kroner.  

 

Støtten er hjemlet i Prop. 127 S (2019-2020), jf. omtale av kap. 553, post 61 Mobiliserende og 

kvalifiserende næringsutvikling, vedtatt av Stortinget 19. juni 2020, jf. Innst. 360 S (2019-2020).  

 

For ordningen gjelder Midlertidig forskrift 2020 om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 

covid 19-utbruddet samt Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og 

regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler).  

 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Tilskudd kan gis etter reglene for 

bagatellmessig støtte eller i tråd med melding under det alminnelige gruppeunntaket. For regionalstøtte 

gjelder Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte. Videre 

gjelder oppdragsbrevet til fylkeskommunene datert 22. juni 2017.  

 

b) Formål for ordningen 

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette 

kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 

utfordringer, behov og potensial.  

 

Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre 

næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte 

til næringsutvikling. 

 

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er 

viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for 

arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for 

næringslivet.  

 

Ordningen er landsdekkende.  

 

c) Støttegiver og støttemottaker og hva det kan gis støtte til 

Bevilgningen er overført til fylkeskommunene, se vedlegg 1. Fylkeskommunene skal fordele midlene til 

kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, 

særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store 

deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige 

kommuner. Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og 

næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen. Fylkeskommunen kan 

utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles interkommunale næringsfond etter avtale 

mellom fylkeskommunen og kommunene.  

 

Kommunene og interkommunale råd/regionråd er støttegivere. Det kan unntaksvis delegeres 

forvaltningsmyndighet til private rettssubjekter der delegeringen av myndighet og dens omfang skal 

kontraktsfestes. Forvaltningen skal være ihht. regelverket for ordningen, jf. rammene gitt over.  
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Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i 

fylkeskommunene og kommunene.  

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 

utfordringer 

b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas 

å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra 

a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 

 

d) Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets 

kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

 

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser/terskler i reglene for bagatellmessig 

støtte eller i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd skal registreres i regionalforvaltning.no. 

Der skal det også opplyses om støtten er gitt etter reglene for offentlige støtte. Slike opplysninger skal 

oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt. 

 

e) Krav til en søker/tilskuddsmottaker 

Søknad skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no. 

Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, 

beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Søker 

må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste 

regnskapsår.  

 

Det er nedfelt i forskrift at forvalter kan redusere eller stanse utbetalingene av tilskudd, eller kreve at 

tilskuddsmottakeren betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet. Tilskuddsmottaker skal rapportere til 

forvalteren om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket.  

 

f) Ordningens varighet 

Ordningen gjelder fra 22. juni 2020 – 31.12.2025.  

Ordningen vil meldes på nytt, ihht. revidert regelverk, når nytt GBER trer i kraft.  

  

2.  Beskrivelse av hvordan de generelle vilkårene i gruppeunntakets første kapittel er overholdt 

 

Støttekategorier, sektorer og definisjoner (art. 1 og 2) 

Støtte til KNF kan gis under følgende støttekategorier i GBER:  

- regionalstøtte (art. 1. a)) 

- støtte til SMBer (art. 1. b))  

 

Tiltak skal være er lokalt orientert, jf. ordningens formål, og skal ikke støtte eksportrelatert virksomhet 

(jf. art. 1.2 c). 

 

Støtteordningen er sektornøytral. Det skal likevel ikke gis støtte til kull- og tekstilsektoren. For 

regionalstøtte er i tillegg følgende sektorer unntatt: stål, skipsbygging, transport samt tilhørende 

infrastruktur, og innen energiproduksjon, -distribusjon og -infrastruktur, jf. art. 13 og art. 2.43-45. I tillegg 

er det egne regler for støtte til bearbeide landbruksprodukter (jf. art. 1.3 b) og c).  

 

Det skal ikke gis støtte til foretak i vanskeligheter (jf. art. 1.4 c). For «foretak i vanskeligheter» gjelder 

definisjon jf. art. 2.18 a)-e) og ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanskeligheter. Dersom det er 



 

3 
 

fattet vedtak om at et foretak skal betale tilbake ulovlig mottatt støtte, kan ikke foretaket få ny støtte før 

den ulovlige støtten er tilbakebetalt (jf. art. 1.4 a). 

 

Støtte under KNF kan gis til små, mellomstore og store bedrifter. For små og mellomstore bedrifter 

gjelder SMB-definisjon, jf. GBERs vedlegg I.  

 

Regionalstøtte skal kun gis i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, jf. art. 2.27. Dette er 

nedfelt i forskrift.  

 

Form for støtte, støtteberettigede kostnader, støtteintensitet og terskelverdier (art. 2, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 

19, 22)  

Støtte under KNF kan kun gis som tilskudd og det er dermed mulig å beregne eksakt 

bruttotilskuddekvivalent før støtten tildeles, uten noen form for risiko. Støtten er således i tråd med art. 5. 

Det er ikke åpning for å gi driftstøtte under KNF. Dette følger av forskrift. 

 

Tabell 1 - Oversikt over støtteberettigede kostnader og støtteintensitet 

Støtteberettigede kostnader Stor Medium Liten GBER artikkel 

Regional investeringsstøtte  15 pst.  25 pst. 35 pst. Art. 14 

Investeringsstøtte til SMBer 0 pst. 10 pst. 20 pst. Art. 17 

Støtte til rådgivningstjenester i SMBer 0 pst. 50 pst. 50 pst. Art. 18 

Støtte til SMBers deltaking på messer 0 pst. 50 pst. 50 pst. Art. 19 

Støtte til nyetablerte foretak 

(etableringsstøtte) 

Se tabell 2  Art. 22 

 

Søker skal oppgi hvilket beløp det søkes om støtte om og gi informasjon om budsjett. Støtte skal beregnes 

ihht. art. 7.  

 

Tabell 2 - Oversikt over støtteberettigede kostnader og meldingsterskler 

Støtteberettigede kostnader Meldingsterskel GBER 

artikkel 

Regional investeringsstøtte  Opp til 50 mill. euro. Mellom 50-100 euro 

halveres støttesatsen jf. tabell 1.  

Art. 4.1a) 

og art. 2.20 

Investeringsstøtte til SMBer 7,5 mill. euro per foretak og per 

investeringsprosjekt  

Art. 4.1c) 

Støtte til rådgivningstjenester i SMBer 2 mill. euro per foretak og per prosjekt Art. 4.1d) 

Støtte til SMBers deltaking på messer 2 mill. euro per foretak og per år Art. 4.1.e) 

Støtte til nyetablerte foretak 

(etableringsstøtte) 

400 000 euro, 600 000 euro i det 

distriktspolitiske virkeområdet. For små og 

innovative foretak kan beløpene dobles.  

Art. 22.3-5 

 

Det er ikke satt noen øvre beløpsgrense for støtte under KNF, men støtte kan ikke overstige 

meldingstersklene i tabell 2. Evaluering av KNF viser at tilskudd i gjennomsnitt har ligget på under  

50 000 kr og at tilskuddet har dekket under 50 pst. av prosjektkostnaden, ofte under 20% (Rambøll 2012).  

 

Incentiveffekt (art. 6) 

Det er nedfelt i forskrift krav om at støttemottager må søke om støtten før aktiviteten settes i gang. 

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som 

er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter 

for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet må kun dekke kostnader som er støtteberettigede under 

de ulike artiklene i tabell 1 og 2. Tilskudd skal bidrag til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. 

Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud. 

 

Kumulering (art. 8) 

Støttemottaker må informere forvalter om tidligere mottatt offentlig støtte i søknaden. Hvis støttemottager 

tidligere har mottatt støtte under GBER eller bagatellmessig støtte til de samme støtteberettigede 
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kostnadene, må tildelingene samlet sett ikke overskride beløpsgrensene og støtteintensiteten som GBER 

setter. Dette sikrer at reglene for kumulering blir overholdt.  

 

Offentliggjøring og informasjon (art. 9) 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet og Forskrift 

om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet 

av fylkeskommunene publiseres på Lovdata. Støttegiver skal kunngjøre alle støtteordninger på 

regionalforvaltning.no.  

 

Støttegiver skal registrere ev. tildelinger over 500 000 euro i det nasjonale registeret 

(Brønnøysundregistrene).  

 

Beskrivelse av hvordan de spesielle vilkårene i gruppeunntakets tredje kapitel er overholdt 

 

Regional investeringsstøtte (art. 14) 

Regionalstøtte skal kun gis innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte. Dette er regulert av 

Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte. Denne 

forskriften regulerer også støttesatser og hva det kan gis støtte til, og er ihht. art. 14.2 og 14.4.a).  

 

Det er ikke anledning til å gi regional driftsstøtte under KNF (art. 15).  

 

Støtte til SMB-er (art. 17, 18, 19) 

Det kan gis investeringsstøtte til SMBer til kostnadene for materielle og immaterielle eiendeler ihht. art. 

17.2a).  

 

Støtte til rådgivningstjenester kan gis til eksterne rådgivningstjenester. Tjenestene må ikke være 

virksomhet som utøves løpende eller periodisk og som relaterer seg til ordinære driftsutgifter.  

 

Støtte til deltagelse på messer kan dekke kostnader knyttet til leie, oppsetting og drift av oppstillingsplass. 

 

Støtten skal være ihht. støtteintensitet og terskelverdier i tabell 1 og 2 ovenfor.  

 

Støtte til nyetablerte foretak (art. 22) 

Støtte kan gis til foretak som ikke er børsnoterte opp til fem år etter deres registering, som ennå ikke har 

utbetalt overskudd og ikke er opprettet gjennom fusjon. Etableringsstøtte kan kun gis i form av tilskudd.  

 

Evalueringsplan (art. 1.2a)  

Ordningen med KNF har et budsjett på 600 mill. kroner for 2020 og er en engangsbevilgning. Det er 

derfor ikke behov for noen evalueringsplan for arbeidet.  

  



 

5 
 

Vedlegg 1 Fylkesfordeling av rammene til kommunale næringsfond1 

 

 

Fylke Mill. kroner 

Viken  61,4  

Oslo  34,7  

Innlandet  65,6  

Vestfold og Telemark  40,4  

Agder  34,8  

Rogaland  32,2  

Vestland  75,3  

Møre og Romsdal  42,1  

Trøndelag  64,3  

Nordland  74,8  

Troms og Finnmark  74,4  

Totalt  600,0  

 

 

 
1 Tilskuddet skal gå uavkortet videre til kommunene. 



 

Vestre Toten kommune 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 19.08.2020 
Sak: 85/20  
 
Resultat:  
 
Arkivsak: 20/760 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARBEID 

OG AKTIVITET I KOMMUNENE  
 
Behandling: 
 
Eiendomssjef Ole Petter Bergersen og driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg 
gjennomgikk prosjektene og tiltakene som er foreslått innen tjenesteområdene 
eiendom og teknisk drift. 
 
Kommunedirektør har samråd med teknisk drift foretatt en ny vurdering av 
prioriteringen av midlene som tildeles teknisk drift og fremmet følgende endring i  
prioritering / innstilling slik: 
 

 Posten for utbedring av overvannsutfordringer, sandfang, stikkrenner og 
grøfter reduseres fra på 2,2 mill kr til 1,2 mill kr 

 Det avsettes 1,0 mill kroner til oppstart av utbedring av Skartsetervegen 
 
Begrunnelse for å foreslå denne omprioriteringen er at Skartsetervegen har dårlig 
bæreevne og veldig slitt vegdekke. Oppgradering ligger i økonomiplanen, men 
vegens tilstand er slik at det er sterkt ønskelig å komme i gang med ekstraordinære 
vedlikeholds- / oppgraderingstiltak allerede i år. 
 
Det presiseres at midlene til de foreslåtte tiltakene er en utvidelse av det som ligger i 
budsjett og økonomiplanen. 
 
Avstemning: 
Innstillingen fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens framlagte reviderte forslag til 

disponering av 6,4 millioner kroner i ekstraordinære midler til arbeid og aktivitet i 
kommunen.  



 

Vestre Toten kommune 

2. Budsjettsummene er anslagsposter og det er også forbehold knyttet til framdrift 
mv. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å justere mellom de vedtatte 
tiltakene, samt disponere avsatt reservepost. 

 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bjørn Fauchald Arkiv: 105  
Arkivsaksnr.: 20/760    
 
 
EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARBEID OG AKTIVITET I KOMMUNENE  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens framlagte forslag til disponering av 

6,4 millioner kroner i ekstraordinære midler til arbeid og aktivitet i kommunen.  
2. Budsjettsummene er anslagsposter og det er også forbehold knyttet til framdrift 

mv. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å justere mellom de vedtatte 
tiltakene, samt disponere avsatt reservepost. 

 
 
Utrykte vedlegg: 
 
Link til regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/25-milliarder-kroner-til-
arbeid-og-aktivitet-i-kommunene/id2704220/  
 
 
Fakta: 
 
Regjeringen og Stortinget har gjennom våren og forsommeren etablert en rekke 
ekstraordinære tilskuddsordninger for både å kompensere tapte inntekter, dekke økte 
utgifter og for målrettet å få fart på norsk økonomi.  
 
Ett av tiltakene er en bevilgning på 2,5 mrd kroner til kommunene som skal gå til 
vedlikehold og rehabilitering av bygg. Dette er driftsmidler og kan dermed brukes til 
både driftsrelaterte tiltak og mindre investeringer.  
 
Departementet skriver følgende om tilskuddet: 
 

«Tilskuddet på 2,5 milliarder kroner skal gå til vedlikehold og rehabilitering av 
bygg og anlegg i kommunene, men kan kun brukes på prosjekter som kommer 
i tillegg til prosjektene som allerede er vedtatt i de opprinnelige budsjettene. 
Prosjektene må startes opp i løpet av året. 
Mange kommuner har vedlikeholdsprosjekter liggende klare. Nå får de 
mulighet til å sette dem i gang raskt, slik de også gjorde etter finanskrisen og 
oljekrisen. Dette vil bidra til økt aktivitet og flere arbeidsplasser i kommunene. 
Tilskuddet fordeles til alle landets kommuner. To milliarder kroner fordeles 
etter innbyggertall og 0,5 milliarder kroner fordeles etter kommunenes andel 
av arbeidsledige. 
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Alle kommuner vil få glede av tilskuddet som vil bidra til å skape 
arbeidsplasser lokalt. Samtidig har det vært viktig å sikre ekstra støtte til 
kommunene med størst behov.»  

 
Vestre Toten kommune har fått tildelt 6,4 millioner kroner i tilskudd – 5,0 millioner 
kroner etter innbyggertall og 1,4 millioner kroner etter ledighet. Relativt sett har 
kommunen fått en større tildeling enn andre kommuner med bakgrunn i høye 
ledighetstall.  
Denne saken handler om disponering av midlene.  
Kommunedirektøren vil påpeke at dette er midler som vil bidra til sysselsettingseffekt 
i lokalsamfunnet samtidig som viktige oppgaver kan løses – og da i stor grad tiltak 
som det ellers er vanskelig å finne rom for innenfor ordinære driftsbudsjetter. 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren har bedt henholdsvis eiendomsavdelingen og teknisk 
driftsavdeling vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres raskt, som har høy prioritet 
og som vil bidra til ønsket effekt. Ut fra en samlet vurdering, foreslår 
kommunedirektøren følgende prosjekter: 
 
Teknisk drift: 

 Vedlikehold / opprusting av grusveg; Vildåsvegen   600.000 kr 
 Vedlikehold / opprusting av grusveg; Furusethvegen   400.000 kr 
 Overvannsutfordringer stikkrenner, sandfang 

mv i veger og gater               2.200.000 kr 
Sum teknisk drift               3.200.000 kr 

 
Eiendom:  

 Takombygging Korta skole             1.100.000 kr 
 Skraping/maling av Raufoss Gård                  550.000 kr 
 Nytt boblebad Totenbadet          300.000 kr 
 Fjerning av sviller Raufoss Stadion        125.000 kr 
 Rive garasje og takoverbygg Raufoss Stadion                 150.000 kr 
 Fjerning av skog Eina barnehage             40.000 kr 
 Solskjerming tårnet Bøverbru b.hage            18.000 kr 
 Gulvbelegg og dører Bøverbru b.hage            70.000 kr 
 Skifte av utvendig kledning Gimletun            60.000 kr 
 Solskjerming Raufosstun Helsehus        144.000 kr 
 Solskjerming Gimle og Gimletun             86.000 kr 
 Reparasjon av verandaer Gimle             25.000 kr 
 Omkobling av strømtilførsel Reinsvoll skole           50.000 kr 
 Utbedring  av Pergola Gimlevegen            50.000 kr 
 Reserve / usikkerhet (prioriterte prosjekter)                234.000 kr 

Sum eiendom                        3.000.000 kr 
 
 
Reserve som disponeres av kommunedirektøren    200.000 kr 
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I formannskapets møte vil eiendomsavdelingen og teknisk drift orientere nærmere 
om tiltakene.  
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørn Fauchald Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/1669    

 
 
PRIORITETSPLAN 2020 - KOMMUNESTYRET STØRRE SAKER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret vedtar vedlagte «PRIORITETSPLAN 2020 - KOMMUNESTYRET 

STØRRE SAKER» som grunnlag for arbeidet i kommunestyret ut 2020. 

 
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Kommunestyret vedtar vedlagte «PRIORITETSPLAN 2020 - KOMMUNESTYRET 

STØRRE SAKER» som grunnlag for arbeidet i kommunestyret ut 2020 

 
 
Fakta: 
Det vises til arbeidet med politisk organisering og tidligere orienteringer om at det 
arbeides med å få fram en samlet oversikt over saker som forventes å komme til 
behandling i kommunestyret i løpet av inneværende fireårsperiode. 
 
 
Vurdering: 
Målsettingen med å utarbeide den prioritetsplan for saker i kommunestyret 
inneværende periode er først og fremt å gi en viss forutsigbarhet for det arbeidet som 
skal gjøres. 
Det sier seg selv at det alltid vil dukke opp større saken som må prioriteres, slik vi har 
opplevd i forbindelse med koronapandemien, men da er det ekstra viktig å ha en 
oversikt over planlagte store saker slik at helheten blir ivaretatt. 
Nå har selve arbeidet med å få fram en slik samlet oversikt for fireårsperioden blitt 
rammet av nettopp koronapandemien. Planen var å behandle prioritetsplanen i 
vårsemesteret, men det har ikke latt seg gjøre. Det er fortsatt svært vanskelig å 
presentere en helhetlig plan som dekker fire år.  
 
Kommunedirektøren velger nå å legge fram en oppdatert plan for 2020.  
Den vedlagte planen viser hvilke saker som kommer, ordnet etter når de forventes å 
bli behandlet i kommunestyret. Noen saker / datoer står i rødt. Det betyr at det 
gjenstår noen avklaringer med hensyn til framdrift m.v. For alle saker tas det 
nødvendig forbehold om at framdrift kan bli påvirket av forhold vi ikke kjenner til eller 
rår over. 
 



Kommunedirektøren arbeider videre med en samlet plan for hele fireårsperioden som 
vil bli lagt fram til godkjenning så snart som mulig. 
 
Kommunedirektøren innbyr kommunestyret til å gå gjennom, og eventuelt korrigere, 
vedlagte «Prioritetsplan for 2020», og vedta denne som grunnlag for arbeidet i 
kommunestyret ut 2020. 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
  
 

 



PRIORITETSPLAN 2020 - KOMMUNESTYRET STØRRE SAKER VERSJON KST 27.08.2020
SORTERING 

MØTEDATO

STØRRE SAKER 2020-2023 ORDFØRER PERIODE

KOMMUNESTYRET Stian Olafsen 2

0

2P

/

S

Sak/Tema Tjensteområde Mål År 1-4

M

å

l

Status Arbeidsform m.m. Møte nr. - Dato

P Idrettshall Raufoss KD
Endelig vedtak om utbygging. 

Fokus på miljø- og energiløsninger
Fullført KD KST 04-2020:  30. april

P Storhall Raufoss KD Ny storhall på Raufoss Fullført KD KST 04-2020:  30. april

P 
Rehabilitering eller utskifting av 

Skolebrua
Teknisk drift

Vedta om skolebrua skal 

rehabiliteres eller skiftes ut
Fullført FSK  KST 04-2020:  30. april

P Årsrapportering KD Årlig rapport Fullført KD FSK KST 06-2020:  25. juni

P Delegeringsreglement
Administrative stabs- 

og støttefunksjoner
Rullering Pågår KD-> KST 07-2020:  27. august

P Bredbåndsutbygging
Administrative stabs- 

og støttefunksjoner
Vedtak om utbygging Pågår

Nødvendig med prioritering fra adm/pol -> 

KST
08-2020:    1. oktober

P 
Endring av vedtekter for 

barnhagene i VTk
Barnehage

Stenge barnhagene i uke 29 og 30 

+ romjul
Pågår OVU 14.09.2020 ->KST 08-2020:    1. oktober

P Horisont IKS KD
Revidet selskapsavtale og 

eierstrategi 
Pågår KD FSK KST 08-2020:    1. oktober

P Statusrapport grunnskolen Grunnskole
Gjennomgang av status - justering 

av mål
Pågår OVU KST 08-2020:    1. oktober

P Tverrsektorielet samarbeid KD Rammeverk for videre arbeid Pågår
Ledergruppa, kommunestyre 

orienteringssak 
09-2020:   29. oktober

P 
Oppfølging av verbalforslag 

budsjett 2020
KD Oppfølgingssak fra budsjett 2020 Pågår KD -  Fmskap - Kommunestyre 09-2020:   29. oktober

P Smittevernplan Helse Revidere planen Pågår
Hesle / Omsorg Kommuneoverlege. 

Oppstart snarest OVU KST
10-2020: 26. november

P 
Utbygging av storkjøkken og 

vaskeri
Omsorg Utbygging Pågår KD-FMSKAP-KST 10-2020: 26. november

P Digitaliseringsstrategi
Administrative stabs- 

og støttefunksjoner
Rullering Pågår KD-FSK- KST 10-2020: 26. november

P Finansreglementet revidering KD Revidering av finansreglementet Pågår KD-Fsk-KST 10-2020: 26. november

P Planstrategi Plan 
Få en oversikt over planbehovet i 

valgperioden
Pågår

Politisk dokument i tråd med Pbl. Sterk 

politisk involvering
10-2020: 26. november

P 
Reguleringsplan Raufoss 

Næringspark
Plan 

Helhetlig reguleringsplan Raufoss 

næringspark
Pågår KD- Planutvalg - KST 10-2020: 26. november



P

/

S

Sak/Tema Tjensteområde Mål År 1-4

M

å

l

Status Arbeidsform m.m. Møte nr. - Dato

P Veltmanåa dam Teknisk drift
Velge strategi for oppfyllelse av 

kommunens ansvar som dameier 
Pågår Politisk behandling i FSK og KST 10-2020: 26. november

SUtbygging på Gimleområdet Omsorg
Rehabilitering og utbygging av 

plasser
Pågår KD -OVU- FSK- KST 10-2020: 26. november

SArbeidsgiverstrategi - heltidskultur KD
Videreutvikle heltidskultur følge 

opp arbeidsgiverpolitikk
Pågår

KD/arbeidsgruppe ->politisk høring-

>admis ->KST
10-2020: 26. november

SRevidert renovasjonsforskrift Teknisk drift Revidere forskriften Pågår KD- FSK- KST 10-2020: 26. november

S
Plan for habilitering og 

rehabilitering 2018-2020
Helse Revidere planen Ikke startet Oppstart 01.09.2020. 11-2020: 17. desember

SØkonomisk omstilling KD
Langsiktig og bærekraftig 

omstilling
Pågår

Oppfølging - rullerende tiltaksplan.  

Ledergruppa, formannskap, kommunestyre
11-2020: 17. desember

PØkonomiplan 2021 KD Vedtak lovlig budsjett Pågår KD->FMSKAP-> KST 11-2020: 17. desember

PPlan for forbygging av ektremisme Kultur Revidering av plan Pågår
Forslag fra regionalt politiråd sendes til 

høring i Gjøvik Ø. og V. Toten. Politisk 
11-2020: 17. desember

SATP Raufoss Plan 
Utarbeide strategi og inngå avtale             

Gjennomføring av tiltak
Pågår 2020-2021 Prosjektstyrt. 11-2020: 17. desember

Rådhuskvartalet Plan Utvikle området Pågår
Arbeidsgruppa utarbeider forslag til 

prosjektplan
11-2020: 17. desember

Stedsutvikling Plan Tettstedsutvikling Pågår
Oppfølging av prosesser med hvert enkelt 

tettsted. Politikere og 
11-2020: 17. desember

Strategi for oppkjøp av 

eiendommer
Plan 

Strategi for erverv av grunn. Styre 

utviklingen i tråd med KP
Ikke startet KD utreder. Prosess m Fsk 11-2020: 17. desember

Mål og satsingsområder for 

Grunnskolen
Grunnskole Vedtak 2020 Pågår

Arbeidsgruppe fra tjenesteområdet, 

referansegruppe med politisk 
11-2020: 17. desember
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Geir Steinar Loeng Arkiv: 031  
Arkivsaksnr.: 17/4268    

 
 
DELEGERINGSREGLEMENT FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE 2020 - 2024  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar «Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune», 
datert 10.08.2020. 

2. Reglementet skal ha en hovedrevisjon innen 31. desember året etter at 
kommunestyret er konstituert jfr. kommuneloven § 5-14. 

3. Kommunestyret gir sin tilslutning til kommunedirektørens prinsipper for 
avklaring av begrepet «prinsipiell betydning».  

4. Formannskapet gis generell «hastekompetanse» etter kommuneloven § 11-8 
første ledd.  

5. Med hjemmel i kommunelovens § 13-1 delegeres all anvisningsmyndighet 
over kommunens budsjett til kommunedirektøren, med unntak av 
kommunedirektørens lønn, reiseregninger, private utlegg o.l . Ordfører gis 
anvisningsmyndighet for dette. 
Kommunedirektøren kan delegere anvisningsmyndigheten videre.  

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å videredelegere sin vedtakskompetanse i 
den utstrekning han finner det formålstjenlig.  

7. Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune revideres etter følgende 
prinsipper: 

a. Reglementet legges fram til ny politisk behandling ved 
i. nye lover  

ii. feil som flytter myndighet mellom politiske nivåer og utvalg 

iii. feil som krever delegering  

b. Endringer som ikke er av prinsipiell betydning ajourføres og godkjennes 
av kommunedirektøren fram til neste periodiske hovedoppdatering.  

c. Periodisk hovedoppdatering gjøres senest i vårsesjonen siste år av 
kommunestyreperioden.  

 
 

 

Utrykte vedlegg: 
 
 
Trykte vedlegg:  
Delegeringsreglement 2020 – 2024 - verbaldel 
Delegeringsreglement 2020 – 2024 - detaljdelegeringer 
 
 
Fakta: 
Kommuneloven § 5-14 sier at kommunestyret en gang i perioden skal revidere og 
vedta hvilke retningslinjer som skal gjelde for avgjørelsesmyndighet og 
innstillingsrett. Dette skal primært skje innen utgangen av året etter at 



kommunestyret ble konstituert. Siste gjennomgående og helhetlig revidering av 
reglementet ble gjennomført vinteren 2019, jfr. kommunestyrets sak 024/19. 
Vesentlige endringer siden den gang er innføringen av ny kommunelov, som trådte i 
kraft da det nye kommunestyret i Vestre Toten ble konstituert 24.10.2019, samt 
vedtak av politisk utvalgsstruktur inkl. oppgavefordeling. Økonomireglementet for 
Vestre Toten kommune, som også inneholder en rekke delegeringsbestemmelser, 
ble revidert og vedtatt 26.01.2017.   
 
De vesentligste endringene fra forrige kommunelov er i korte trekk:  

-  Kommunalt selvstyre lovfestes. Kommunelovens formålsbestemmelse sier at 
formålet er «å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret», og yte 
tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Forholdet 
mellom stat og kommune avklares bedre i lovs form. Kommuner skal ha egen 
folkevalgt ledelse. Skillet mellom lokalpolitikere og lokal administrasjon blir 
skarpere. Forholdet mellom kommunelov og særlover om kommunene 
avklares bedre.  

- Kommunene kan bare opprette folkevalgte organer som er nevnt i loven, jfr. 
§§ 5-1 og 5-2. Det er tre obligatoriske råd i den nye kommuneloven, eldreråd, 
ungdomsråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sentralt i 
endringen er at faste utvalg erstattes av utvalg. Utvalg kan være varige eller 
tidsbegrensede. De kan få vedtaksmyndighet, innstillingsrett eller kun 
utredningsoppgaver.  

- Nye definisjoner av hva som regnes som «folkevalgte» og «folkevalgte 
organer», jfr. §§ 5-1 og 5-2. Folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse får også rett til sykepenger og permisjoner.  

- Folkevalgte organer får en utvidet innsynsrett i kommunale saksdokumenter, 
jfr. § 11-13.  

- Lederen for administrasjonen kalles kommunedirektør i loven, jfr. § 13-1, men 
kommunene kan fortsatt selv bestemme stillingstittelen. I Vestre Toten er 
kommunedirektør valgt.  

- Kommunedirektørens løpende personalansvar for den enkelte, inkludert 
ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, er 
lovfestet. Slik er kommunedirektørens arbeidsgiverrolle blitt tydeligere. 
Arbeidsgiver- og personpolitikk er fortsatt kommunestyrets ansvar, men det 
løpende personalansvaret ligger hos kommunedirektøren. Kommunestyret kan 
ikke velge å gi kommunedirektøren mindre personalansvar enn det som følger 
av loven.  

- Kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt 
tydeliggjøres. Intern og ekstern kontroll av kommuners finanser økes. Krav til 
minimumsavdrag på lån økes og regler for beregning av selvkost lovfestes. 
Innskjerpende krav til inndekking av underskudd/merforbruk. 

- For å styrke kontrollutvalget, er det innført krav om flere medlemmer, jfr. § 23-
1. Det skal nå være minimum fem medlemmer. Videre er det presisert at 
lederen ikke kan være medlem av samme parti eller gruppe som ordføreren. I 
tillegg er det gitt en lovbestemt plikt til å rapportere til kommunestyret om 
internkontroll og resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.  

- Kommunestyret har plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale 
handlingsregler)  

- Innført krav om samtykke for de som stiller til valg på valgliste, jfr. § 7-2.  



- Mer myndighet til ordføreren. Ny kommunelov regulerer noen nye forhold som 
angår ordføreren jfr. § 6-1. Ordføreren har nå forslagsrett også i organer der 
han/hun ikke er medlem, unntatt kontrollutvalget. Videre er det åpnet for at 
kommunestyret kan delegere myndighet til ordføreren på enkelte nærmere 
angitte områder: Å treffe vedtak i hastesaker, å opprette utvalg på eget initiativ 
og å treffe vedtak i ikke-prinsipielle saker. Formannskapet kan delegere sin 
myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning til 
ordføreren, dersom ikke kommunestyret har bestemt at myndigheten ikke kan 
delegeres. Ordføreren er gitt en ny plikt til å rapportere tilbake til 
kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.  

- Utvidet adgang til å holde fjernmøter i § 11-7. Det er nå en generell adgang til 
å ha fjernmøter, den gjelder ikke lenger bare i hastesaker. Også 
kommunestyret og fylkestinget kan holde fjernmøter. Bestemmelsen krever at 
deltakerne via tekniske hjelpemidler skal kunne se, høre og kommunisere med 
hverandre i sanntid. Møter som skal lukkes, kan ikke holdes som fjernmøte.  

- Lovfesting av minimumskrav til internkontroll §25-1. 
 
Reglementet skal inneholde kommunestyrets samlede delegering til andre 
folkevalgte organer og til administrasjonen, dvs. administrasjonssjefen (senere 
benevnt «kommunedirektøren»). Videre delegering fra kommunedirektøren til andre i 
administrasjonen, omfattes ikke av kommunestyrets generelle vedtak til reglement. 
Dette formaliseres i et eget reglement.  
 
Det framlagte forslag til reglement er basert på en videreføring av hovedtrekkene i 
gjeldende reglement og det som oppfattes å være standardføringer på området i 
«Kommune-Norge» generelt sett.  
 
Hva ligger i begrepet «delegering» og hvorfor «delegere»? 
Med delegering menes det at et overordnet organ, for eksempel kommunestyret, 
tildeler et underliggende organ myndighet til å treffe avgjørelser i nærmere angitte 
saker.  
 
Etter kommuneloven § 5-3 er kommunestyret det øverste kommunale organet i 
kommunen. Det generelle utgangspunktet i kommuneloven er at kommunestyret kan 
delegere videre sin myndighet til andre folkevalgte organer (utvalg) eller 
kommunedirektøren dersom annet ikke følger av lov. Kommunestyret kan delegere 
myndighet både gjennom et generelt delegeringsreglement og i konkrete 
enkeltsaker.  
 
Den viktigste begrensningen i kommunestyrets adgang til å delegere videre 
myndighet er at myndigheten er lagt til "kommunestyret" i stedet for til "kommunen" i 
lov, forskrift eller delegeringsvedtak til kommunen. Ofte vil ordlyden i slik lovtekst 
være “kommunestyret selv”. Hvis myndighet lagt direkte til kommunestyret skal 
kunne delegeres videre, må det foreligge særlig hjemmel til det. 
 
Det rettslige innholdet i et delegeringsvedtak er at den man delegerer til, kan treffe 
beslutninger innen delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende 
organ, og med samme rettsvirkninger.  
 



Ved delegering av myndighet beholder den som delegerer sin overordnede 
kompetanse, og kan derfor:  

- tilbakekalle delegasjonsfullmakten - generelt eller i den enkelte sak 
- gi instrukser om hvordan den tildelte avgjørelsesmyndigheten skal utøves – 

generelt eller i den enkelte sak  
- omgjøre vedtak truffet i medhold av delegering så langt ikke private parters 

interesser er til hinder for dette, jfr forvaltningsloven § 35  
 
Reglene for delegering innad i en kommune kan kort skisseres slik: 

 
 
Selv om kommunestyret står svært fritt når det gjelder å delegere 
avgjørelsesmyndighet, finnes det noen grenser. En del saker må kommunestyret 
avgjøre selv.  
 
Som nevnt er den viktigste begrensningen i kommunestyrets adgang til å delegere 
videre myndighet er at myndigheten er lagt til "kommunestyret" i stedet for til 
"kommunen" i lov, forskrift eller delegeringsvedtak til kommunen. Slike 
delegeringssperrer følger av loven, eksempelvis kommuneloven § 14-3 3. ledd 
(økonomiplan og årsbudsjett). 
 
Tilsvarende vil det være skranker i særlovgivningen for hva kommunestyret har 
adgang til å delegere videre. For eksempel sier plan- og bygningsloven § 3-3 andre 
ledd, om kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet, at kommunestyret 
selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og 
bygningsloven følges i kommunen. Oppgavene med å lede planleggingen og å følge 
plan- og bygningsloven kan følgelig ikke delegeres.  
 
Hvem kan det delegeres til og hva kan delegeres? 
Kommunestyret kan, som skissen over viser, delegere avgjørelsesmyndighet til 
formannskapet etter kommuneloven § 5-6 eller til utvalg opprettet etter 
kommuneloven § 5-7. Utvalget kan så i neste omgang videredelegere myndighet til å 
treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning til 
sin leder eller et arbeidsutvalg, jfr kommuneloven § 5-7 3. og 4. ledd med mindre 
kommunestyret har bestemt noe annet. Hva som kan sies å være av «prinsipiell 
interesse» må vurderes fra sak til sak. 
 



Det kan ikke delegeres avgjørelsesmyndighet til kommunestyrekomiteer, jfr 
kommuneloven § 5-9, om kommunestyrekomiteer. 
 
Kommuneloven § 13-1 gir et folkevalgt organ hjemmel til å delegere til 
kommunedirektøren å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell interesse. Hva som kan sies å være av «prinsipiell interesse» må vurderes 
fra sak til sak. I avgjørelsen av hva som er å anse som en prinsipiell sak kan det 
vektlegges om saken er politisk eller inneholder klart skjønnsmessige vurderinger, 
om det er snakk om nye regler innen et område, om det kan være snakk om en ny 
fortolkning, et nytt eller unikt tilfelle. Kommunedirektøren kommenterer og belyser 
dette ytterligere under «vurderinger» under. Det påpekes imidlertid allerede her at 
«alle» større kommuner gjennomgående følger prinsipper om «maksimal 
delegering», dvs. at vedtaksmyndighet legges på lavest lovlige nivå. 
Kommunedirektøren redegjør mer for dette under.   
 
Det er ikke anledning for kommunestyret til å delegere direkte til virksomhetsledere 
eller andre i kommuneadministrasjonen. Alle delegeringer skal skje til 
kommunedirektøren, som så må vurdere om myndigheten skal videredelegeres 
internt i administrasjonen. Begrunnelsen for denne ordningen er at en direkte 
delegering fra kommunestyret til underliggende etater i administrasjonen vil virke 
oppsplittende og kunne føre til uklare ansvarsforhold. Det finnes imidlertid 
enkeltunntak, såkalt legaldelegasjon, der kommunestyrets delegerer myndighet 
direkte til en konkret administrativ funksjon. Barnevernsleder og kommunelege er 
eksempel på dette.  
 
Rammer for delegeringsadgangen avhenger av hvem det delegeres myndighet til. 
Det er større adgang til å delegere myndighet til folkevalgte organer enn til 
administrasjonen, og større adgang til å delegere til folkevalgte organer enn til 
enkeltmedlemmer. 
 
Etter kommuneloven § 11-8 om myndighet i hastesaker, er kommunestyret gitt 
utvidet adgang til å delegere i hastesaker. I henhold til bestemmelsen kan 
kommunestyret delegere myndighet til formannskapet, et utvalg eller ordføreren i 
saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ når det er nødvendig at vedtak 
treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette. Dette innebærer at 
kommunestyret må reglementsfeste hvilke organer som skal ha hastekompetanse på 
hvilke saksområder. I det foreslåtte delegeringsreglementet foreslås det at 
formannskapet gis slik generell “hastekompetanse”.  
 
Kommuneloven §5-4 gir hjemmel til å videredelegere kommunens myndighet til 
andre rettssubjekt i saker som gjelder lovpålagte oppgaver og saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. Dette er foreløpig ikke inkludert i forslaget til reglement, men 
kommunedirektøren i Søndre Land kommune gis myndighet i saker der 
kommunedirektøren i Vestre Toten er inhabil.  
 

 
 
Vurdering: 
Innledningsvis vises det til utfordringene som ligger i å kunne ajourholde et 
delegeringsreglement. Særlig når reglementet har som ambisjon til enhver tid å 



synliggjøre hva som er delegert. Lovverket revideres kontinuerlig og dette vil ha 
direkte innvirkning på reglementets innhold. Kommunedirektøren anbefaler derfor 
også at det vedtas en praktisk rutine for hvordan vedlikehold og ajourhold skal 
ivaretas.  
 
I det foreliggende reglementet er det lojalt forsøkt å videreføre innhold og prinsipper 
som er nedfelt i gjeldende delegeringsreglement, dvs. å videreføre det som erfares å 
være dagens praksis på området.  
 
Så langt det er funnet hensiktsmessig foreslås delegering til kommunedirektøren i de 
saker som ikke vurderes å være av prinsipiell betydning – prinsippet om «maksimal 
delegering». Dette begrunnes under. Kommunedirektøren vil understreke at 
delegering av myndighet ikke innebærer fraskrivelse av myndighet og ansvar, samt 
at det er myndigheten som delegeres, ikke ansvaret. Det øverste politiske ansvaret 
vil alltid bli liggende hos kommunestyret og det øverste administrative ansvaret vil 
alltid bli liggende hos kommunedirektøren. Kommunedirektøren presiserer også at all 
delegert myndighet for øvrig skal utøves innenfor vedtatte plan- og budsjettrammer. 
 
I forslaget til delegeringsreglement er det også lagt inn konkretisering av en del 
«pliktbestemmelser». 
 
Det er ingen formelle formkrav knyttet til delegering av myndighet. For at det ikke skal 
oppstå tvil om hvorvidt myndighet er delegert, til hvem og på hvilke vilkår, bør 
delegering likevel skje skriftlig. Delegeringen bør også beskrive hvilken myndighet, 
altså hvilke paragrafer som delegeres. Det er viktig å merke seg at dersom et organ 
fatter vedtak uten at det har fått delegert myndighet kan vedtaket være ugyldig.  
 
Det samme gjelder dersom myndighet er delegert i strid med reglene for 
videredelegering. Se forvaltningsloven § 41 om virkningen ved feil i 
behandlingsmåten.  
 
Gjennom generelle retningslinjer, direktiver og i visse tilfeller lokale forskrifter kan 
kommunestyret instruere den som blir delegert myndighet. Slike vedtak, dvs. de 
lokale forskriftene, er ikke tatt inn i reglementet, da de forutsettes å stå på “egne 
ben”. Sentrale forskrifter er også i all hovedsak utelatt, da reglementets omfang ville 
bli svært omfattende om de inkluderes. Det er et førende prinsipp at 
delegeringsvedtak knyttet til en lov også vil være retningsgivende for 
myndighetsutøvelsen basert på lovens tilhørende forskrift(er). Det er gjort fire unntak, 
dvs. for forurensningsforskriften, opplæringslovforskriften, forskrift om forvaltning av 
hjortevilt og alkoholforskriften, da disse har en sentral praktisk funksjon.  
 
Som nevnt innledningsvis er hovedregelen at all myndighet er lagt til kommunestyret. 
Det finnes imidlertid noen unntak. F.eks i motsetning til det som er vanlig innen 
kommunalforvaltningen, er utgangspunktet etter barnevernloven § 2-1 tredje ledd 
første punktum at det er administrasjonen som har vedtaksmyndigheten på 
kommunenivå. Kommunestyret kan med noen unntak bestemme at oppgaver etter 
barnevernloven skal legges til folkevalgt organ, men dersom kommunestyret skulle 
ønske at oppgaver etter barnevernloven skal ligge til et folkevalgt organ må 
kommunestyret dermed eksplisitt fatte vedtak om dette. Kommunestyret kan altså 
ikke treffe vedtak i slike enkeltsaker selv. Dette til klar forskjell fra hovedregelen etter 



kommuneloven om at kommunestyret har all kommunal myndighet. Også innen f.eks 
opplæringsloven/forskriften henviser ordlyden på konkrete administrative personer, 
dvs. rektor.  
 
Delegeringsreglementet må ses i sammenheng med vedtatte reglement for 
(saksbehandling i) folkevalgte organ («politisk reglement») i Vestre Toten kommune, 
da disse supplerer og utfyller hverandre. Reglementet for kommunestyret og 
formannskapet ble sist revidert i april 2020. 
 
Også økonomireglement og finansreglement inneholder, som nevnt, bestemmelser 
som berører tematikken delegering. Disse vil være et supplement til og utfylle det 
generelle delegeringsreglementet, og går foran dersom det er konflikt. 
 
Delegering av avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret til folkevalgte utvalg, som for 
eksempel formannskap og utvalg, samt delegering til kommunedirektøren, kan i 
prinsippet tildeles fullt ut i alle saker hvor ikke annet følger av lov (kommunelovens § 
5-7 og særlover).  I det vedlagte reglementet er prinsippet om maksimal delegering 
lagt til grunn. Det betyr at myndighet delegeres til laveste nivå innenfor rammen av 
lovverket og så langt kommunestyret har besluttet. 
 
Begrepet «prinsipiell betydning» er altså sentralt avgjørende ift. vurderinger knyttet til 
delegering.  Kommunedirektøren plikter selv å ta stilling til om en sak er av prinsipiell 
betydning eller ikke, herunder om saken da skal behandles av folkevalgte organ. I 
den grad kommunedirektøren er i tvil om en sak er av prinsipiell betydning skal 
kommunedirektøren rådføre seg ved å legge saken frem for ordfører (alternativt 
utvalgsleder). Hvilke saker som er av prinsipiell betydning må særlig fastsettes ut fra 
sakens karakter og mulige konsekvenser (herunder hvorvidt det er inntrådt nye 
omstendigheter som medfører at det er en nærliggende mulighet for at det vil være 
mulig å oppnå flertall for en omlegging av praksis), og ut fra i hvilken utstrekning 
viktige relevante og skjønnsmessige sider er klarlagt gjennom folkevalgte vedtak, 
instrukser eller tidligere praksis i Vestre Toten kommune. Prinsipielle saker gir 
kommende liknende saker et ikke-prinsipielt utgangspunkt. Med «liknende» menes at 
saksområdet og faktiske forhold gir grunnlag for å behandle sakene på lik måte. 
 
Det må altså foretas en konkret vurdering av om en sak er prinsipiell (og skal 
behandles politisk) eller om den ikke er prinsipiell og kan behandles av 
administrasjonen. Det legges vekt på vedtakets prinsipielle betydning og dets 
konsekvenser. Det gjøres en vurdering av i hvilken utstrekning de  
viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom 
politiske vedtak - herunder vedtatt budsjettrammer og forutsetninger og overordnede 
kommunale planer, instrukser og tidligere praksis. 
 
Det kan som utgangspunkt være nyttig i sondringen mellom prinsipiell/ikke-prinsipiell 
sak å spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig og/eller 
regelbundet vurdering eller behandling. Kommer man inn på politiske spørsmål, er 
man over i prinsipielle saker. I praksis bør saker hvor det er tvil behandles som 
prinsipielle. Videre er det en forutsetning at saksbehandleren konfererer med sin 
overordnede/kommunedirektøren når det er tvil om en sak er prinsipiell eller ikke. 
 



De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler en sedvane 
som supplerer reglene i delegeringsreglementet. Det kan også lages egne regler for 
behandlingen av bestemte sakstyper som går igjen med jevne mellomrom. 
 
De politiske utvalgene kan samarbeide med kommunedirektøren om å utarbeide 
oversikter over hvilke saker som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke 
saker som i de fleste tilfeller ikke er det. Slike oversikter blir da retningsgivende for 
saksbehandlingen. Det fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å 
vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er 
en administrativ eller politisk sak. 
 
Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er 
tvil om hvordan en slik sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske 
system, har kommunedirektøren og ordfører som nevnt det primære ansvaret for å 
avklare dette. Det er ordfører som til sist har ansvaret for å avgjøre om en sak er 
prinsipiell eller ikke - eventuelt etter en drøfting av spørsmålet med formannskapet. 
Det legges gjerne også til grunn at når en sak/sakstype av prinsipiell karakter har 
vært behandlet politisk en-to ganger, så er presedens skapt og sakstypen er ikke 
dermed lenger prinsipiell og kan følgelig behandles administrativt, jfr. også det som 
sies foran om «liknende saker».   
 
Reglementet er bygget opp med delegering basert på fag til aktuelle politiske utvalg 
også i de saker der dagens praksis og der delegering til kommunedirektøren 
vurderes hensiktsmessig. I svært få tilfelle foreslås en direkte delegering til 
kommunedirektøren. Det er viktig å presisere at kommunestyret gjennom sitt vedtak 
til reglement allikevel stadfester at myndighet og ansvar for oppfølging av 
pliktbestemmelser er delegert til kommunedirektøren. Det tilligger dermed ikke det 
enkelte utvalg noen myndighet til å trekke en enkeltstående delegert myndighet 
tilbake, dvs. et utvalg kan ikke omstøte vedtak gjort av kommunestyret. En 
tilbaketrekking ligger til kommunestyret å gjøre først gjennom en justering av 
reglementet eller et vedtak knyttet til en konkret sak eller sakstype. I praksis betyr 
dette at andre verktøy knyttet til håndtering av utøvelsen av delegert myndighet vil 
måtte utøves i regi av kommunestyrets politiske underorgan. Kommunedirektøren 
viser her til innledningen under «fakta» over.  
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
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1 Innledning

1.1. Bakgrunn

Dette dokumentet er utarbeidet sommeren 2020, og tar utgangspunkt i Vestre Toten
kommune sitt tidligere delegeringsreglement (vedtatt i K-sak 024/19). Det viktigste
formålet med delegeringsreglementet er å angi hvem som, foruten kommunestyret, kan
treffe avgjørelser. Delegeringsreglementet skal sikre at politiske organer og ansatte i
kommunen, samt private parter og publikum for øvrig til enhver tid kan være orientert om
hvem som har kompetanse til å treffe beslutninger.

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. 150 lover og over 1000
paragrafer styrer kommunens daglige virksomhet.

Det er en målsetning at avgjørelser treffes på et lavest mulig nivå i organisasjonen.

Reglementet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ,
samt delegering av myndighet fra politiske organer til kommunedirektøren. Det vil bli
utarbeidet et eget delegeringsreglement fra kommunedirektøren til tjenesteområdeledere
mfl.

1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet

Delegeringsreglementet er forankret i kommunelovens bestemmelser om delegering. Loven
slår fast at kommunestyret er kommunens øverste organ, og at kommunestyret treffer
vedtak på vegne av kommunen (….) hvis ikke noe annet følger av lov (kommuneloven § 5-3).
Videre heter det: Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak
til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av
denne loven eller annen lov.

Formålet med et delegeringsreglement er å avlaste kommunestyret med underordnede og
daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning. Gjennom reglementet får andre organ og
roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet er utformet i tråd med de konkrete bestemmelsene om delegering
i kommuneloven for de ulike politiske organ og roller som er aktuelle i en kommune. Særlig
framheves reglene for delegering til formannskapet (kommuneloven § 5-6), ordfører
(kommuneloven § 6-1) og utvalg (kommuneloven § 5-7), samt delegering fra politisk nivå til
kommunedirektøren, som leder for den samlede kommunale administrasjon
(kommuneloven § 13-1). Kommunedirektøren er, som hovedregel, også det eneste punktet
i administrasjonen som kommunestyret kan delegere myndighet til.
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Et delegeringsreglement kan ikke ta opp i seg og forutse alle detaljer og problemstillinger
som er knyttet til beslutninger for drift og forvaltning. Dette dokumentet forutsetter derfor
at de som skal utøve myndighet må utøve et skjønn ut fra hva som er saker av prinsipiell
betydning. Kommuneloven presiserer at avgjørelser i saker av prinsipiell betydning bare kan
tas av et politisk organ. Saker av «ikke-prinsipiell betydning» kan blant annet delegeres til
ordfører (kommuneloven § 6-1), og formuleringen er helt sentral når det gjelder delegering
til kommunedirektøren (kommuneloven § 13-1).

Det er et ufravikelig krav at alle vedtak som gjøres av politiske utvalg og administrasjon
etter dette reglement skal iverksettes innenfor de budsjettrammer som kommunestyret
har gitt. Det forutsettes videre at beslutninger og vedtak gjøres innenfor gjeldende
lover, forskrifter og avtaleverk.

1.3 Forholdet mellom underordnet og overordnet organ

Et overordnet organ har rett og plikt til å kontrollere at det underordnede organet ikke går
utover den delegerte myndighet eller de rammer og forutsetninger denne myndigheten skal
utøves innenfor. Videre skal det overordnede organ påse at delegerte oppgaver til
underordnet organ blir utført.

Et overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet organ har til
behandling i henhold til delegert fullmakt.

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å fatte
avgjørelse i spesielle saker.

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med
forvaltningsloven § 35.

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.

1.4. Saker av prinsipiell betydning

Om saker er av prinsipiell eller ikke prinsipiell betydning kan være spesifisert i lov, planer,
strategivedtak eller praksis gjennom vedtak i saker med prinsipiell betydning. En sak av
prinsipiell betydning kjennetegnes ofte av at det er sannsynlighet for eller at det allerede
har oppstått uenighet, saken debatteres offentlig og det er signalisert ulike politiske
holdninger og synspunkter.

Etter kommuneloven § 13-1 kan kommunedirektøren etter delegering avgjøre saker som
ikke av prinsipiell betydning. Stort sett får kommunedirektøren adgang i dette reglement til
å avgjøre slike saker.
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For å få belyst om administrativ vedtakspraksis er i tråd med det flertallet i kommunestyret
kan stille seg bak, kan kommunestyret eller andre politiske organer be om en redegjørelse
om en konkret sak eller saksfelt. På samme måte kan kommunedirektøren fremme en sak
som administrasjonen i utgangspunktet har myndighet til å avgjøre, eller på annen måte
sondere hva som er flertallets oppfatning før saken behandles videre.

Dersom det er tvil om et organ eller en rolle har myndighet til å ta en beslutning, er det en
plikt for organet, eller den som innehar rollen, å sjekke dette ut.

1.4.1. Framgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell

• Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om
hvordan en slik sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system,
har ordføreren, politisk sekretær og kommunedirektøren ansvaret for å avklare
dette. Det er imidlertid ordføreren som til sist har ansvaret for å avgjøre om en sak
er prinsipiell eller ikke.

• De avklaringer som blir gjort gjennom behandlingen av slike tvilstilfeller, utvikler en
sedvane.

• Dersom kommunen får vesentlige ekstraordinære inntekter med mulighet til å
prioritere tiltak og økonomisk fordeling innenfor en gitt totalramme, skal det alltid
legges frem egen sak til politisk behandling.

• Det kan også lages egne regler (vedtekter) for behandlingen av bestemte sakstyper
som går igjen med jevne mellomrom.

• De politiske utvalgene v/ordføreren og utvalgslederne skal samarbeide med
kommunedirektøren og ledergruppen om å utarbeide oversikter over hvilke saker
som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke saker som i de fleste tilfeller ikke
er det. Slike oversikter blir da retningsgivende for saksbehandlingen. Det fratar
imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt
konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en ikke-prinsipiell sak.
Ordføreren skal i den løpende dialog med kommunedirektøren samhandle med
utvalgslederne om å finne de riktige eksemplene, og påse at kommunedirektøren
følger opp administrativt.

• Det kan som utgangspunkt være nyttig i sonderingen mellom prinsipiell/ikke-
prinsipiell sak å spørre om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig
og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Kommer man inn på politiske
vurderinger og prioriteringer er man over i prinsipielle saker. Videre er det en
forutsetning at saksbehandleren konfererer med sin overordnede når det er tvil om
en sak er prinsipiell eller ikke.

1.5. Delegering i klagesaker

Enkeltvedtak som er truffet av administrasjonen eller av politiske organer i Vestre Toten
kommune kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Underinstans i klagesaker er
administrasjonen eller det politiske organ som har truffet det påklagede vedtak.
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For underinstansens behandling av klagen gjelder forvaltningslovens regler. Dersom
underinstansen ikke finner klagen begrunnet, skal klagen oversendes det organ som etter lov
er klageinstans for klagebehandling.

Kommunen er selv klageinstans i saker hvor klageinstans etter lov ikke er et eksternt
klageorgan. Klagesaksbehandlingen i kommunens interne organer følger forvaltningslovens
regler.

Formannskapet er klageinstans i alle saker hvor ikke formannskapet selv har truffet vedtak. I
slike saker er kommunestyret klageinstans. Unntak gjelder for klager over taksering av
eiendommer, hvor det er opprettet en egen sakkyndig klagenemnd, jf pkt 2.7.

1.6. Myndighet knyttet til bestemte roller i organisasjonen, og myndighet
kommunestyret ikke kan delegere

Enkelte vedtak må kommunestyret treffe selv. Det fremgår da av loven at det er
kommunestyret selv som er beslutningsmyndighet.

I administrasjonen er det bestemte roller der loven direkte tillegger myndighet uten å gå
veien om delegering fra kommunestyret. Etter særlovgivningen er slik egen myndighet lagt
til følgende funksjoner, blant annet:

• rektor (f.eks opplæringslova § 9-1)
• barnevernsleder (f.eks barnevernloven § 2-1)
• kommunelege (f.eks helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5)
• leder av brannvesenet (f.eks brann- og eksplosjonsvernloven § 12 og tilhørende forskrift)

Det er viktig å understreke at myndighet gitt i lov til bestemte faglige roller er begrenset
til faglige beslutninger. Stillingene er i alle andre beslutninger underlagt vanlig styring og
delegering i linjen.

Det finnes dessuten en rekke roller der loven stiller krav til organisering og kompetanse,
uten at det er spesifisert en egen myndighet ut over linjen gjennom
kommunedirektøren. Eksempel på dette er arkivansvarlig i kommunen, krav til
skolefaglig kompetanse på skoleeiernivå, biblioteksjef osv.

1.7. Gyldig delegering

For at myndighet til å gjøre en bestemt type vedtak eller beslutning skal være gyldig må
følgende vilkår være oppfylt:

• Det må være anledning etter kommuneloven til å delegere vedtaket
• Det må være gjort et formelt riktig delegeringsvedtak
• Delegeringsvedtaket må være gjort av et organ som har myndighet til å gjøre det
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• Delegeringen må gjøres til et organ som etter loven har anledning til å ta imot
delegeringen

• Det delegerende organet må være overordnet organet som mottar
delegeringen

Folkevalgte organ kan ikke delegere myndighet til noen andre i administrasjonen enn til
kommunedirektøren.

Det organet som delegerer fra seg myndighet, kan når som helst tilbakekalle en
delegert myndighet. Organet beholder ansvar og kontroll for beslutninger som er
videredelegert. Det delegerende organet har også rett til å instruere eller overprøve det
underliggende organet. Det samme gjelder i forhold til de roller som i henhold til
delegeringsreglementet er tildelt myndighet.

Det organet som har delegert myndighet til å behandle en sak skal anvende
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, i offentleglova og i særlover, selv om det i
delegeringsreglementet ikke er vist til dette.

1.8. Oppdatering og endringer av delegeringsreglement

Det framgår av kommuneloven § 5-14 at kommunestyret selv skal vedta
delegeringsreglement innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert.
Sist vedtatte delegeringsreglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt
reglement er vedtatt.

Det skal utformes rutiner slik at delegeringsreglementet er oppdatert til enhver tid. Det
legges opp til at delegeringsreglementet i sin helhet også minst blir evaluert av
kommunestyret den siste våren i en kommunestyreperiode. I denne saken tar
kommunestyret stilling til hvordan delegeringsreglementet har fungert for å overlevere
disse erfaringene til neste kommunestyre. Det nye kommunestyret gir på selvstendig
grunnlag oppdrag og mandat til en prosess for å vurdere delegering på politisk nivå og til
kommunedirektøren.

I tillegg til at hvert nytt kommunestyre gjør vedtak om delegeringsreglementet, skal
reglementet rutinemessig ta opp endringer i lovverk, organisering og endrede roller.
Kommunedirektøren har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre at slike endringer blir
gjennomført.

1.9. Avgrensninger

Delegeringsreglementet skiller mellom politiske organ med beslutningsmyndighet, og
organer som etter loven har rett til å bli hørt i beslutningsprosesser. Eldrerådet, Rådet for
funksjonshemmede og Ungdomsrådet er en del av kommunens beslutningsprosesser. Dette
delegeringsreglementet omhandler bare politiske organer og roller med
beslutningsmyndighet.
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Kontrollutvalget er et lovpålagt organ (kommuneloven § 23-1) med faste oppgaver
definert i lov og forskrift(bl.a kommuneloven § 23-2). Kontrollutvalget er således ikke
omfattet av kommunens delegeringsreglement.

2 Politiske organ med beslutningsmyndighet

2.1. Kommunestyrets oppgaver og myndighetsområde.

Valg og sammensetning

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i
valgloven. Valget gjelder for 4 år. Kommunestyrets medlemstall er ved særskilt vedtak
fastsatt til 31.

Kommunestyret treffer selv vedtak i alle saker der kommunen skal treffe en avgjørelse og
dersom ikke annet følger av lov eller delegert myndighet. Kommunestyret skal fastsette
overordnede mål og utvikle langsiktige strategier for hele kommunens virksomhet.

Det skal foreta den overordnede samordningen og prioriteringen av kommunens utgifter og
inntekter, og som kommunens øverste myndighet føre tilsyn og kontroll med hele den
kommunale forvaltning og kommunens interesser for øvrig.

Bl.a følgende saker skal avgjøres i kommunestyret:

· Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første år av valgperioden
med virkning fra kommende valgperiode

· Saker om valg, om fastsetting av arbeids- og ansvarsområde for faste politiske
organer og reglementer for disse.

· Vedtak om økonomiplan og årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning samt saker
om finansforvaltning, revisjonsordning, økonomiske garantier og låneopptak.

· Fastsetting av eiendomsskatt, - grunnlag og retningslinjer.
· Kommunal planstrategi, vedtak om kommuneplan og reguleringsplan.
· Større temaplaner tilsvarende kommunedelplaner, og beredskapsplan.
· Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer.
· Ansettelse av kommunedirektør.
· Fastsettelse av personalpolitiske, og etiske, mål og retningslinjer.
· Å opprette nye, legge ned eksisterende, eller gjøre vesentlige endringer i

kommunens tjenestetilbud.
· Vedtak om deltagelse i interkommunale selskap
· Retningslinjer for saksbehandling i politiske utvalg.
· Ta stilling til innbyggerinitiativ.
· Overføre hastekompetanse til formannskapet og andre utvalg
· Vedtak om låneopptak og garantiforpliktelser
· Fastsette reglement for kommunen sin finansforvaltning
· Saker i særlover som ikke kan delegeres.



Delegeringsreglement –vedtatt xx. august 2020 sak 0XX/20

10. august 2020

8

Kommunestyret skal motta og vurdere økonomi- og resultatrapportering fra den kommunale
virksomheten.

2.2. Fordeling av saker mellom kommunestyret og utvalg

Delegeringsreglementet omfatter utvalg som er delegert myndighet til å ta beslutninger,
og som kan innstille til vedtak i kommunestyret. Utvalgi Vestre Toten kommune er
formannskapet, Oppvekst- og velferdsutvalg(OVU), Planutvalget(PLU), partssammensatt
utvalg og valgstyret. I tillegg er det opprettet et utvalg for vilt og fiske under.

Utvalgkan fatte vedtak i saker innenfor saksområde tildelt av kommunestyret hvor ikke
annet følger av lov (kommuneloven § 5-7). Det kan være saker av prinsipiell strategisk
betydning som bør gå videre til politisk behandling. Ordfører har myndighet til å sette
saker som er behandlet i faste utvalg på sakskartet i formannskapet og kommunestyret
(kommuneloven § 11-3).

Alle saker som har økonomiske konsekvenser utenfor økonomisk ramme, skal
behandles i formannskapet før behandling i kommunestyret. Slike saker bør
fortrinnsvis behandles i forbindelse med ordinær eller revidert behandling av
økonomiplan.

2.3. Ordfører

2.3.1. Ordførers oppgaver

Ordførers oppgaver (og myndighet) framgår av kommuneloven § 6-1. Ordføreren er
kommunestyrets og formannskapets leder. Ordføreren er kommunens rettslige
representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke
er delegert til andre.

Kommunestyret kan gi ordføreren fullmakt til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller type
av saker som ikke er av prinsipiell betydning, når slike etter lovgivning eller
kommunestyrets delegasjon ikke skal treffes av annet kommunalt organ eller
administrasjonen. Kommunestyret kan og gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i
hastesaker (etter kommuneloven §11-8).

2.3.2. Delegering av myndighet til ordfører

Ut over den myndighet som er lagt til ordfører etter kommuneloven har ordfører
følgende myndighet:

· avgjøre kommunal representasjon for beløp inntil kr 25 000,- –tjuefem tusen
kroner
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· anskaffe blomsterhilsener og mindre gaver til ansatte ved spesielle
anledninger og til gjester/ kommunens forbindelser

· ved forfall til styrer, råd og forsamlinger og lignende hvor kommunestyret har
vedtatt eller delegert videre til utvalg valg av representanter, og der det er
anledning, gis ordfører fullmakt til å supplere med vara.

· bevilge tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner med inntil kr 10 000,- pr. gang.
Tilskuddene finansieres over posten «Formannskapets reserverte bevilgninger», og
tildeles i tråd med retningslinjer for bruk av denne posten. Tildeling/- avslag av
slike tilskudd skal refereres for formannskapet i første mulige møte

· (sammen med kommunedirektøren) sette krisestab ved behov og disponere
ressurser inntil kr 1 –én - million kroner i krisesituasjoner, jf. beredskapsplan
for Vestre Toten kommune (se også kommunedirektørens myndighet)

2.3.3 Myndighet ved administrasjonens inhabilitet

I saker som er delegert til kommunedirektøren i de tilfeller hvor kommunedirektøren selv, og
dermed hele administrasjonen, er inhabil og det ikke oppnevnes settekommunedirektør,
delegeres ordfører myndighet til å treffe vedtak. Den samme bestemmelsen gjelder med
hensyn til å gi innstillinger til folkevalgte organer i de tilfeller hvor kommunedirektøren selv,
og dermed hele administrasjonen, er inhabil.

Ordfører vurderer med utg.pkt i den enkelte sak, evt. sammen med formannskapet, om
settekommunedirektør skal engasjeres eller om saken ivaretas i egenregi.

Ved kommunaldirektørens inhabilitet, og det velges å oppnevne settekommunedirektør, gis
kommunedirektøren i Søndre Land kommune fullmakt til å utrede, alternativt vedta, saker
på vegne av Vestre Toten kommune.

2.4. Formannskapet

2.4.1. Formannskapets ansvarsområde

Formannskapet er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven § 5-6 og er det nest øverste organ i
kommunen etter kommunestyret.

Formannskapet skal være aktivt inne i aktuelle politiske prosesser i kommunen, og skal være
en arena hvor ordfører, kommunedirektøren og andre tidlig skal kunne legge fram aktuelle
politiske saker. Formannskapet skal gjennom sitt virke bidra til et funksjonsdyktig folkestyre
og rasjonell og effektiv forvaltning, samt helhetlig politisk styring.

Formannskapets ansvarsområder (ikke uttømmende):
• Forslag til økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og skattevedtak

(kommuneloven § 5-6, jfr. § 14-3)
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• Saker som krever samordning mellom flere av de faste utvalgene
• Prinsipielle saker angående forvaltning av kommunale bygninger og

eiendommer
• Klageorgan for alle klagesaker hvor kommunen selv er klageinstans, og hvor

formannskapet ikke selv har truffet vedtaket
• Servering- og skjenkebevillingsvirksomhet
• Formannskapets reserverte bevilgninger

2.4.2. Delegering av myndighet til Formannskapet

Formannskapet har følgende myndighet:

· Avgjørelsesmyndighet i alle saker som det etter kommuneloven er adgang til å
delegere til formannskapet, og som kommunestyret ikke har lagt til noe annet organ.
Dersom kommunen ikke har avgjørelsesmyndighet i slike delegerte saker, har
formannskapet uttalerett i saken. Dette følger av kommuneloven § 5-6.

· Avgjørelsesmyndighet i saker som skulle ha vært truffet av kommunestyret, når
det er nødvendig at avgjørelse treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle møte i
kommunestyret. Dette følger av kommuneloven § 11-8. Slike avgjørelser
forelegges kommunestyret i første mulige møte.

· Innstillingsrett til kommunestyret i vedtak om økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak samt i andre økonomisaker gjennom året som må fremmes for
kommunestyret

· Uttalerett i alle saker av prinsipiell betydning innenfor kommunens plan- og
økonomiforvaltning, og er i slike saker et forberedende og koordinerende organ
for kommunestyret.

· Behandle de rapporter som legges fram fra kommunedirektøren vedrørende
regnskapsutviklingen for kommunens samlede virksomhet.

· Vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskaper og gi uttrykk for
Vestre Toten kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende
organer.

· Vedta tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett,
men innenfor gitt tilleggsbevilgningsramme.

· Utvikling og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse.
· Foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom. Økonomireglementet

definerer nærmere ramme.
· Saker knyttet til spørsmål vedr vei, vann, avløp og grøntanlegg.
· Saker knyttet til brann-, redning og beredskapsmessige spørsmål.
· Treffe vedtak vedr. søknader om bevillinger for salg/skjenking av alkohol utenom

den samlede behandlingen av alle bevillinger året etter at et nytt kommunestyre
har tiltrådt. Denne samlede behandlingen skal kommunestyret selv foreta.
Formannskapet vedtar inndragning av bevillinger og ilegging av prikkbelastninger.

· Formannskapet er klageorgan for saker etter tobakkskadeloven, jfr. lov om
folkehelsearbeid.

2.5. Oppvekst- og velferdsutvalget(OVU)
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2.5.1. Utvalgets ansvarsområde
Utvalget er opprettet i k-sak 018/20.

Utvalgets fokusområde er innenfor oppvekst- og velferdsområdet, dvs utvalget har ansvar
for å følge utviklingen og behandle saker innenfor utvalgets saksområder, herunder:

• Grunnskole og skolefritidsordningen (SFO)
• Barnehage
• Voksenopplæring
• Kulturskole
• Tildeling av kulturmidler og utmerkelser
• Kino
• Bibliotek
• Ungdomsråd
• Folkehelse
• Kommunens helse- og omsorgstilbud
• Psykisk helsevern
• Krisesenter
• Barnevern
• Sosiale tjenester
• Flyktningetjenesten

Andre saker som naturlig ligger inn under utvalgets saksområde.

Utvalget har ikke økonomiansvar / økonomimyndighet. Utvalget skal imidlertid drøfte og
uttale seg om prioriteringer innenfor eget saksområde når kommunedirektøren fremmes sitt
årlige forslag til budsjett og økonomiplan og i forkant av den avsluttende politiske
budsjettbehandlingen.

2.5.2. Delegering av myndighet

Oppvekst og Velferdsutvalget har følgende myndighet:
· Avgjørelsesmyndighet i saker innenfor utvalgets saksområde, med unntak av saker

som etter lov, forskrift eller delegering, skal avgjøres av et annet organ, eller er av
strategisk eller prinsipiell betydning og som derved bør avgjøres i kommunestyret.

· Innstillingsrett til formannskapet og/eller kommunestyret i vedtak innenfor
utvalgets saksområde.

· Uttalerett i alle saker av prinsipiell betydning innenfor utvalgets saksområde.

2.6. Planutvalget(PLU)

2.6.1. Utvalgets ansvarsområde
Utvalget er opprettet i k-sak 079/19.

Utvalgets fokusområde er på planlegging og samfunnsutvikling. Utvalget har ansvar for
å følge utviklingen og behandle saker innenfor utvalgets saksområder, herunder:
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• Kommuneplanutvalg med ansvar for overordnet planarbeid
• Plan- og byggesaksbehandling
• Miljø og naturvern
• Fiske- og viltforvaltning, se dog «Vilt- og innlandsfiskenemnd» under
• Landbruk og skogbruk
• Kommunal forurensningsmyndighet
• Utbygging av energiproduserende anlegg
• Konsesjoner
• Folkehelse
• Planutvalget legger på høring og fastsetter planprogram for kommunedelplaner.

Andre saker som naturlig ligger inn under utvalgets saksområde.

Utvalget har ikke økonomiansvar / økonomimyndighet. Utvalget skal imidlertid drøfte og
uttale seg om prioriteringer innenfor eget saksområde når kommunedirektøren fremmes sitt
årlige forslag til budsjett og økonomiplan og i forkant av den avsluttende politiske
budsjettbehandlingen.

2.6.2. Delegering av myndighet

Planutvalget (PLU) har følgende myndighet:

· Avgjørelsesmyndighet i saker innenfor utvalgets saksområde, med unntak av saker
som etter lov, forskrift eller delegering, skal avgjøres av et annet organ, eller er av
strategisk eller prinsipiell betydning og som derved bør avgjøres i kommunestyret.

· Innstillingsrett til formannskapet og/eller kommunestyret i vedtak innenfor
utvalgets saksområde

· Uttalerett i alle saker av prinsipiell betydning innenfor utvalgets saksområde

2.6.2 Vilt- og innlandsfiskenemnd

Vilt- og innlandsfiskenemndas virkeområde er behandling av de saker som etter bl.a
Viltloven og Lov om laksefisk og innlandsfisk er delegert til kommunen, samt forskrift om
forvaltning av hjortevilt m.m.

2.7. Sakkyndig nemnd

Taksering av eiendommer i Vestre Toten kommune skal foretas av en sakkyndig nemnd,
oppnevnt av kommunestyret, jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane
(eigedomsskattelova). Klage over taksering rettes til Eiendomsskattenemnda.

2.8. Partssammensatt utvalg (ADMIS)
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2.8.1. Utvalgets arbeidsområde

Det partssammensatte utvalget har ansvaret for behandling av saker som gjelder
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Partssammensatt utvalg har som hovedarbeidsområde å trekke opp forslag til linjer for
kommunens overordnede personalpolitikk innenfor rammen av kommunens
arbeidsgiverpolitikk, slik den fastsettes av kommunestyret.

Utvalgets ansvarsområde framgår av kommuneloven § 5-11, punkt 1 og Hovedavtalen Del B,
§ 4 Partssammensatte utvalg.

Partssammensatt utvalg har følgende hovedoppgaver (ikke uttømmende):
• Utarbeidelse og oppfølging av kommunens arbeidsgiverpolitikk, såsom

ledelsesfilosofi, bemanningsnormer etc.
• Personalpolitiske retningslinjer inkl. rekruttering-, kompetanse- og livsfasepolitikk
• Lønnspolitiske retningslinjer
• Mangfold, likestillingog inkludering
• Inkluderende arbeidsliv/helsefremmende arbeidsplasser
• Permisjons- og tilsettingsreglement
• Behandlingsrutiner for varslingssaker
• Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og

implementering av nasjonalt vedtatte reformer herunder fortolkning av disse

2.8.2. Delegering av myndighet

· Uttalerett i alle saker innenfor utvalgets saksområde

2.9. Valgstyret

2.9.1. Styrets arbeidsområde

Valgstyret har ansvar for valggjennomføring, og er bl.a delegert myndigheten til å velge

stemmestyrer (valgloven § 4-2).

2.9.2. Delegering av myndighet

· Avgjørelsesmyndighet i saker innenfor styrets saksområde, med unntak av saker
som etter lov, forskrift eller delegering, skal avgjøres av et annet organ, eller er av
strategisk eller prinsipiell betydning og som derved bør avgjøres i kommunestyret

2.10 Eldrerådet (ELR)
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Eldrerådet består av 7 medlemmer. Den formelle oppnevningen av rådet foretas av
kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. Eldrerådet velger
selv leder og nestleder blant medlemmene.

2.10.1 Ansvar og oppgaver

Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd
til kommunestyret. I henhold til eldrerådsloven § 3, er eldrerådet kun av rådgivende art.
Eldrerådet kan derfor ikke ta avgjørelser i saker, men vedta en uttalelse eller innstilling.
Eldrerådet skal i henhold til loven ha seg forelagt alle saker som angår eldre. Saker som
eldrerådet ønsker behandlet, utarbeides av den virksomhet/ etat som administrasjonen
finner riktig ut fra sakens art.

2.11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF)

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er nedsatt med hjemmel i «Lov om råd eller
anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt
funksjonsevne mm.»

Rådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer, oppnevnt av kommunestyret. 5 av
medlemmene oppnevnes etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner. 2 av
medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger selv leder
og nestleder.

2.11.1 Ansvar og oppgaver

Rådet skal behandle saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, for
eksempel tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne,
samt tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal medvirke til at samfunnsmessige barrierer blir fjernet, direkte og indirekte
diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet, at mennesker
med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenestene og kommunal
informasjon som er nødvendig for at de skal fungere best mulig.

Rådet skal blant annet kunne ta opp forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel,
barnehage, arbeid skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenester.

Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker for å sikre at det blir tatt hensyn
til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådet kan etter loven ta opp saker av eget initiativ. Rådet skal ikke behandle saker som
gjelder enkeltpersoner.
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Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ. Uttalelsene fra
rådet binder ikke politikere eller organer videre i prosessen med en sak, men uttalelsen
følger saken frem til vedtak.

2.12 Ungdomsrådet(UDR)

Ungdomsrådeter nedsatt med hjemmel i «Kommuneloven av 2018, med tilhørende
forskrift».

Rådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 er oppnevnt av
kommunestyret. 7 av medlemmene (som skal være i alderen 13-19 år) oppnevnes etter
forslag fra organisasjoner som representerer ungdom, f.eks elevråd, fritidsklubber og
ungdomshus. Ungdomsrådetvelger selv leder og nestleder.

2.12.1 Ansvar og oppgaver

Rådet er oppnevnt for å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle
saker som gjelder dem. Uttalelser fra ungdomsrådet skal kunne gis så tidlig at de har
mulighet til å påvirke utfallet av saken. Eksempel på saker som Ungdomsrådet skal sikres
uttalerett i er budsjett og økonomiplan, kommuneplan, og annet overordnet planverk som
sektorplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner etc.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret.

Leder/nestleder i ungdomsrådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer.

2.13 Internasjonalt råd (INR)

Internasjonalt råd ble oppnevnt av kommunestyret i sak 114/17 med hjemmel i §10 i «Lov
om kommuner og fylkeskommuner».

2.13.1 Ansvar og oppgaver

Rådet skal være et rådgivende bindeledd og brobygger mellom de kommunale
beslutningstagere (politisk ledelse og administrasjon), og innbyggere med ikke-norsk
bakgrunn. Etformål med et kommunalt Internasjonalt Råd er å gi innvandrerpopulasjonen et
forum som kan ivareta deres interesser, og kunne fungere som et ombudsorgan.

Internasjonalt råd kan ta opp saker på eget initiativ og skal gis anledning til høringsuttalelser
i overordnet planverk.
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Internasjonalt råd skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

3. Delegering av myndighet til kommunedirektør

3.1. Kommunedirektørens ansvarsområde

Kommunestyrets delegering av myndighet til kommunedirektøren går på to hovedområder:

· Drift og utvikling av kommuneorganisasjonen
· Myndighet til å ta beslutninger etter loven som forvaltningsorgan

Kommunedirektøren er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon,
med de unntak som følger av lov og innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter.

Delegasjonen fra kommunestyret til kommunedirektøren følger av kommuneloven § 13-1
og er definert slik:

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

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

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

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

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

6. Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert
ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke
noe annet er fastsatt i lov, jfr. kommuneloven § 13-1 7. ledd.

7. Kommunedirektørens søksmålskompetanse: Kommunedirektøren delegeres adgang
til å opptre som kommunens stedfortreder i rettsaker, jfr. tvisteloven § 2-5.

8. Kommunedirektøren har fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker.
9. Kommunedirektørens påtalemyndighet: Kommunedirektøren har med hjemmel i

straffeprosessloven § 81 a myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder
innbrudd og hærverk på kommunens eiendommer eller straffbare handlinger mot
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kommunalt ansatte, samt i andre saker hvor kommunen er fornærmet når hensynet
til etterforskningen krever rask påtale.

10. Kommunedirektøren gis myndighet til å opptre som rettslig representant for
kommunen og underskriver på kommunens vegne i ordførerens sted, jfr.
kommuneloven § 6-1.

I krisesituasjoner i fredstid/beredskapssituasjoner leder kommunedirektøren kriseledelsen
og har fullmakt til å disponere midler fra kommunens budsjett, omdisponere personell
m.m. etter retningslinjer som er gitt i plan for kommunal kriseledelse/beredskapsplan for
Vestre Toten kommune. Se også myndighet gitt til ordfører, jfr. over.

3.2. Delegering av myndighet til kommunedirektøren

3.2.1. Generell avgjørelsesmyndighet

Kommunedirektøren har etter kommuneloven § 13-1 6. ledd myndighet til å treffe
avgjørelse i alle enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, og som
ikke kommunestyret selv eller andre folkevalgte organer skal avgjøre i henhold til lov,
forskrifter, retningslinjer eller reglement.

3.2.2. Personalmyndighet

Kommunedirektøren har etter kommuneloven § 13-1 7. ledd det løpende personalansvaret
for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige
reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Heri ligger myndighet til å vedta
organisasjonsendringer, opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets
rammer og lovgivningen og til å treffe avgjørelser i personalsaker. Kommunedirektøren
rapporterer fortløpende om slike endringer til det aktuelle utvalg og/eller til
kommunestyret.

Kommunedirektøren er ansettelsesmyndighet for alle stillinger, med de unntak som følger
av lovgivningen, og med unntak av de stillinger hvor kommunestyret har
ansettelsesmyndighet. Under utøvelsen av denne myndighet skal Hovedavtalens
medbestemmelsesregler legges til grunn.

Kommunedirektøren har avgjørelsesmyndighet i personalsaker hvor ikke avgjørelsen ved lov
er lagt til andre organer.

3.2.3 Myndighet i økonomiske saker

Det vises til bestemmelser i eget økonomireglement samt kommunedirektørens
utredningsrett og plikt etter kommuneloven § 13-1.
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3.4. Videredelegering fra kommunedirektøren

Kommunedirektøren har fullmakt til å delegere videre myndighet i henhold til et eget
administrativt delegeringsreglement.
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Kommunestyret 

Valg og sammensetning 

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i 

valgloven. Valget gjelder for 4 år. Kommunestyrets medlemstall er ved særskilt vedtak fastsatt til 

31. 

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Det er kommunestyrets oppgave å 

delegere myndighet slik at Vestre Toten kommune får en effektiv organisasjon. De hensyn som må 

ivaretas i den forbindelse er rettssikkerhet for innbyggere/brukere som har saker til behandling, 

effektiv ressursbruk, service og saksbehandlingstid og at enkeltavgjørelser skal være i samsvar med 

politiske mål og retningslinjer. 

Kommunestyret treffer altså selv vedtak i alle saker der kommunen skal treffe en avgjørelse og 

dersom ikke annet følger av lov eller delegert myndighet. Kommunestyret skal fastsette 

overordnede mål og utvikle langsiktige strategier for hele kommunens virksomhet. 

Det skal foreta den overordnede samordningen og prioriteringen av kommunens utgifter og 

inntekter, og som kommunens øverste myndighet føre tilsyn og kontroll med hele den kommunale 

forvaltning og kommunens interesser for øvrig. 

Bl.a følgende saker skal avgjøres i kommunestyret: 

· Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første år av valgperioden med virkning 

fra kommende valgperiode 

· Saker om valg, om fastsetting av arbeids- og ansvarsområde for faste politiske organer og 

reglementer for disse. 

· Vedtak om økonomiplan og årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning samt saker om 

finansforvaltning, revisjonsordning, økonomiske garantier og låneopptak. 

· Fastsetting av eiendomsskatt, - grunnlag og retningslinjer. 

· Kommunal planstrategi, vedtak om kommuneplan og reguleringsplan. 

· Større temaplaner tilsvarende kommunedelplaner, og beredskapsplan. 

·  Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer.  

· Ansettelse av kommunedirektør. 

· Fastsettelse av personalpolitiske, og etiske, mål og retningslinjer. 

· Å opprette nye, legge ned eksisterende, eller gjøre vesentlige endringer i kommunens 

tjenestetilbud. 

· Vedtak om deltagelse i interkommunale selskap 

· Retningslinjer for saksbehandling i politiske utvalg. 

· Ta stilling til innbyggerinitiativ. 

· Overføre hastekompetanse til formannskapet og evt. andre 

· Vedtak om låneopptak og garantiforpliktelser  

· Fastsette reglement for kommunen sin finansforvaltning 

· Saker i særlover som ikke kan delegeres.  

Kommunestyret skal motta og vurdere økonomi- og resultatrapportering fra den kommunale 

virksomheten. 
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Fordeling av saker mellom kommunestyret og utvalg 

Delegeringsreglementet omfatter utvalg som er delegert myndighet til å ta beslutninger, og som kan 

innstille til vedtak i kommunestyret. Slike utvalg i Vestre Toten kommune er formannskapet, 

Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU), Planutvalget (PLU), partssammensatt utvalg (ADMIS) og 

valgstyret. I tillegg er det opprettet et utvalg for vilt og fiske under PLU. 

Utvalg kan fatte vedtak i saker innenfor saksområde tildelt av kommunestyret hvor ikke annet 

følger av lov (kommuneloven § 5-7). Det kan være saker av prinsipiell strategisk betydning som 

bør gå videre til politisk behandling. Ordfører har myndighet til å sette saker som er behandlet i 

utvalg på sakskartet i formannskapet og kommunestyret (kommuneloven § 11-3). 

Alle saker som har økonomiske konsekvenser utenfor økonomisk ramme, skal behandles i 

formannskapet før behandling i kommunestyret. Slike saker bør fortrinnsvis behandles i forbindelse 

med ordinær eller revidert behandling av økonomiplan. 

Alkoholforskriften              

§ 6-1 

• Kommunestyret 

§ 6-2 

• Kommunestyret 

Alkoholloven              

§ 3-3 Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet 

• Kommunestyret 

§ 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter § 3-1b 

• Kommunestyret 

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 

• Kommunestyret 

§ 7-1. Bevillingsgebyrene 

• Kommunestyret 

Barnehageloven              

§ 15. Foreldrebetaling 

• Kommunestyret 

Barnevernloven              

§ 2-1 Kommunens oppgaver 

• Kommunestyret 

§ 2-4. Forsøksvirksomhet 

• Kommunestyret 

Brann- og eksplosjonsvernloven              

§ 7 Tiltak ved store arrangementer 

• Kommunestyret 
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§ 9 Etablering og drift av brannvesen 

• Kommunestyret 

§ 13 Særskilte brannobjekter 

• Kommunestyret 

§ 16 Nødalarmeringssentral 

• Kommunestyret 

§ 28 Gebyr m.m. 

• Kommunestyret 

Domstolloven              

§ 27 

• Kommunestyret 

§ 57 

• Kommunestyret 

§ 59 

• Kommunestyret 

§ 66 

• Kommunestyret 

§ 66a 

• Kommunestyret 

§ 68 

• Kommunestyret 

§ 74 

• Kommunestyret 

Eierseksjonsloven              

§ 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret 

Eigedomsskattelova              

§ 2 

• Kommunestyret 

§ 3 

• Kommunestyret 

§ 7 

• Kommunestyret 

§ 8 A-3 Verdsetjing 

• Kommunestyret 
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§ 8 A-4 Kontorjustering 

• Kommunestyret 

§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag 

• Kommunestyret 

§ 10 

• Kommunestyret 

§ 11 

• Kommunestyret 

§ 12 

• Kommunestyret 

§ 20 

• Kommunestyret 

§ 25 

• Kommunestyret 

Ekteskapsloven              

§ 12 Vigslere 

• Kommunestyret 

Folkehelseloven              

§ 18 Straff 

• Kommunestyret 

Forpaktingslova               

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding 

• Kommunestyret 

Forsikringsvirksomhetsloven              

§ 2-2 Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere 

• Kommunestyret 

§ 4-2 Kommunale konsernlignende forhold 

• Kommunestyret 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt              

§ 5 Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret 

§ 6 Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret 

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

• Kommunestyret 

Forurensningsforskriften              

§ 2-12 Gebyr 

• Kommunestyret 

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering 

• Kommunestyret 

§ 7-5 Kostnadsdekning 

• Kommunestyret 

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

• Kommunestyret 

§ 12-6 Lokal forskrift 

• Kommunestyret 

§ 16-1 Rammen for gebyrene 

• Kommunestyret 

§ 16-4 Årsgebyr 

• Kommunestyret 

§ 16-5 Ulike gebyrsatser 

• Kommunestyret 

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering 

• Kommunestyret 

Forurensningsloven              

§ 9 Forskrifter om forurensning 

• Kommunestyret 

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 

• Kommunestyret 

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 

• Kommunestyret 

§ 31 Håndtering av spesialavfall 

• Kommunestyret 

§ 34 Avfallsgebyr 

• Kommunestyret 

§ 49 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret 

§ 51 Pålegg om undersøkelse 
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• Kommunestyret 

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder 

• Kommunestyret 

§ 52a Gebyrer 

• Kommunestyret 

§ 80 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret 

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen 

• Kommunestyret 

Forvaltningsloven              

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans 

• Kommunestyret 

Friskolelova              

§ 2-1 Godkjenning av skolar 

• Kommunestyret 

Gravferdsloven              

§ 2 Krav til gravplasser 

• Kommunestyret 

§ 4 Anlegg m.v. av gravplass og krematorium 

• Kommunestyret 

§ 6 Rett til grav 

• Kommunestyret 

§ 9 Hvem som sørger for gravferden 

• Kommunestyret 

§ 21 Vedtekter og avgifter 

• Kommunestyret 

§ 23 Forvaltningsansvar 

• Kommunestyret 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler 

• Kommunestyret 

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste 

• Kommunestyret 
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§ 13-2 Eldre forskrifter mv. 

• Kommunestyret 

Hundeloven              

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m. 

• Kommunestyret 

§ 11 Ro og orden mv.  

• Kommunestyret 

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom 

• Kommunestyret 

Inndelingslova              

§ 4 Vedtak om samanslåing 

• Kommunestyret 

§ 5 Vedtak om deling 

• Kommunestyret 

§ 8 Initiativrett 

• Kommunestyret 

§ 9 Saksutgreiing 

• Kommunestyret 

§ 10 Innbyggjarhøyring 

• Kommunestyret 

§ 11 Utgifter 

• Kommunestyret 

§ 12 Skatteplikt o.a. 

• Kommunestyret 

§ 16 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret 

§ 19 Grensejusteringar 

• Kommunestyret 

§ 22 Garantiar 

• Kommunestyret 

§ 23 Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd 

• Kommunestyret 

§ 26 Fellesnemnd 

• Kommunestyret 

Interkommunale selskaper              
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§ 4 Selskapsavtale 

• Kommunestyret 

§ 6 Representantskapet og dets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 30 Uttreden 

• Kommunestyret 

§ 32 Oppløsning 

• Kommunestyret 

Jordskiftelova              

§ 2-5 Utval av jordskiftemeddommarar 

• Kommunestyret 

Kirkeloven              

§ 6 Menighetsrådets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd. 

• Kommunestyret 

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder              

§  2 

• Kommunestyret 

§  3 

• Kommunestyret 

§  5 

• Kommunestyret 

§  7 

• Kommunestyret 

Kommuneloven              

 § 19-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 3-2 Kommunevåpen og kommuneflagg 

• Kommunestyret 

§ 5-4 Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre 

rettssubjekter 

• Kommunestyret 

§ 5-5 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning 

• Kommunestyret 
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§ 5-6 Formannskap og fylkesutvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-7 Utvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-8 Direkte valg til kommunedelsutvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-9 Kommunestyre- og fylkestingskomiteer 

• Kommunestyret 

§ 5-10 Styre for institusjon 

• Kommunestyret 

§ 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) 

• Kommunestyret 

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

medvirkningsorgan for ungdom 

• Kommunestyret 

§ 5-14 Reglement for delegering og innstilling 

• Kommunestyret 

§ 5-15 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 

• Kommunestyret 

§ 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret 

§ 6-2 Valg av ordfører og varaordfører 

• Kommunestyret 

§ 7-3 Utelukket fra valg 

• Kommunestyret 

§ 7-7 Avtalevalg 

• Kommunestyret 

§ 7-9 Uttreden og fritak 

• Kommunestyret 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret 

§ 7-11 Suspensjon o.l. 

• Kommunestyret 

§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap 

• Kommunestyret 
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§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring 

• Kommunestyret 

§ 8-5 Godtgjøring ved frikjøp 

• Kommunestyret 

§ 8-6 Ettergodtgjøring 

• Kommunestyret 

§ 8-7 Pensjonsordning 

• Kommunestyret 

§ 8-10 Permisjoner 

• Kommunestyret 

§ 9-1 Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak 

• Kommunestyret 

§ 9-3 Vedtekter 

• Kommunestyret 

§ 9-5 Styrets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 9-7 Valgperiode for styremedlemmene 

• Kommunestyret 

§ 10-1 Innføring og oppheving av parlamentarisk styreform 

• Kommunestyret 

§ 10-9 Forslagsrett 

• Kommunestyret 

§ 11-7 Fjernmøter 

• Kommunestyret 

§ 11-8 Hastesaker 

• Kommunestyret 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret 

§ 11-12 Reglement for saksbehandling 

• Kommunestyret 

§ 12-1 Innbyggerforslag 

• Kommunestyret 

§ 12-2 Folkeavstemninger 

• Kommunestyret 

§ 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 
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• Kommunestyret 

§ 13-2 Åremål 

• Kommunestyret 

§ 13-4 Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer 

• Kommunestyret 

§ 13-5 Pensjonsordning for ansatte 

• Kommunestyret 

§ 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter 

• Kommunestyret 

§ 14-11 Inndekning av merforbruk i kommunekassen og fylkeskommunekassen 

• Kommunestyret 

§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning 

• Kommunestyret 

§ 14-19 Garantier 

• Kommunestyret 

§ 18-1 Interkommunalt politisk råd 

• Kommunestyret 

§ 18-3 Representantskap 

• Kommunestyret 

§ 18-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap 

• Kommunestyret 

§ 19-3 Representantskap 

• Kommunestyret 

§ 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid 

• Kommunestyret 

§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 

• Kommunestyret 

§ 20-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 20-6 Klagebehandling i et vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 

• Kommunestyret 

§ 22-1 Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

• Kommunestyret 
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§ 23-1 Kontrollutvalget 

• Kommunestyret 

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon 

• Kommunestyret 

§ 23-4 Eierskapskontroll 

• Kommunestyret 

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

• Kommunestyret 

§ 23-7 Sekretariatet 

• Kommunestyret 

§ 24-1 Valg av revisor 

• Kommunestyret 

§ 26-1 Eierskapsmelding 

• Kommunestyret 

§ 29-2 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd 

• Kommunestyret 

Matrikkellova              

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar 

• Kommunestyret 

§ 44 Ekspropriasjon 

• Kommunestyret 

Motorferdselloven              

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven 

• Kommunestyret 

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

• Kommunestyret 

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak 

• Kommunestyret 

Mållova              

§ 1 

• Kommunestyret 

§ 5 

• Kommunestyret 

Naturmangfoldloven              

§ 53 Utvelgingens generelle betydning 
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• Kommunestyret 

Naturskadeloven              

§ 23 

• Kommunestyret 

Odelslova              

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord 

• Kommunestyret 

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte 

• Kommunestyret 

Opplæringslova              

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid 

• Kommunestyret 

§ 2-5 Målformer i grunnskolen 

• Kommunestyret 

§ 8-1 Skolen 

• Kommunestyret 

§ 9A-10 Ordensreglement 

• Kommunestyret 

§ 13-10 Ansvarsomfang 

• Kommunestyret 

Oreigningslova              

§ 2 

• Kommunestyret 

Plan- og bygningsloven              

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 

• Kommunestyret 

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet 

• Kommunestyret 

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver 

• Kommunestyret 

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet 

• Kommunestyret 

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet 

• Kommunestyret 
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§ 7-1 Regional planstrategi 

• Kommunestyret 

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi 

• Kommunestyret 

§ 8-1 Regional plan 

• Kommunestyret 

§ 8-4 Vedtak av regional plan 

• Kommunestyret 

§ 8-5 Regional planbestemmelse 

• Kommunestyret 

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid 

• Kommunestyret 

§ 9-2 Organisering 

• Kommunestyret 

§ 9-3 Planprosess og planinnhold 

• Kommunestyret 

§ 9-4 Overføring til regional plan 

• Kommunestyret 

§ 9-5.Uenighet 

• Kommunestyret 

§ 9-6 Gjennomføring og endring 

• Kommunestyret 

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner 

• Kommunestyret 

§ 10-1 Kommunal planstrategi 

• Kommunestyret 

§ 11-1 Kommuneplan 

• Kommunestyret 

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel 

• Kommunestyret 

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel 

• Kommunestyret 

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av 

handlingsdel 

• Kommunestyret 
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§ 11-5 Kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret 

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret 

§ 11-8 Hensynssoner 

• Kommunestyret 

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret 

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4 

• Kommunestyret 

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 

• Kommunestyret 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan 

• Kommunestyret 

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram 

• Kommunestyret 

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 

• Kommunestyret 

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret 

§ 12-1 Reguleringsplan 

• Kommunestyret 

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan 

• Kommunestyret 

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan 

• Kommunestyret 

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan 

• Kommunestyret 

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan 

• Kommunestyret 

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken 

• Kommunestyret 

§ 14-5 Kostnader 

• Kommunestyret 

§ 14-6 Forskrift 
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• Kommunestyret 

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret 

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan 

• Kommunestyret 

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan 

• Kommunestyret 

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 

• Kommunestyret 

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 

• Kommunestyret 

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

• Kommunestyret 

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt 

parkbelte i industriområde 

• Kommunestyret 

§ 16-6 Tomtearrondering 

• Kommunestyret 

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon 

• Kommunestyret 

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon 

• Kommunestyret 

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom 

• Kommunestyret 

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler 

• Kommunestyret 

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk 

• Kommunestyret 

§ 31-8 Utbedringsprogram 

• Kommunestyret 

§ 33-1 Gebyr 

• Kommunestyret 

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen 

• Kommunestyret 

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen 

• Kommunestyret 
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Politiloven              

§ 14 Politivedtekter 

• Kommunestyret 

Serveringsloven              

§ 15 Åpningstider 

• Kommunestyret 

Skatteloven              

§ 1-2 Hvem som pålegger skatt 

• Kommunestyret 

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak 

• Kommunestyret 

Skjønnsprosessloven              

§ 4 

• Kommunestyret 

§ 14  

• Kommunestyret 

Sosialtjenesteloven              

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker 

• Kommunestyret 

Statsbidrag til skytebaner              

§  2  

• Kommunestyret 

Stiftelsesloven              

§ 27a Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner 

medlemmer av styret 

• Kommunestyret 

Tobakksskadeloven              

§ 10. Avgifter 

• Kommunestyret 

Tvisteloven              

§  6-7 Prosessfullmektiger og medhjelpere 

• Kommunestyret 

Valgloven              

§ 4-1 Valgstyret 
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• Kommunestyret 

§ 9-2 Fastsetting av valgdag 

• Kommunestyret 

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 

• Kommunestyret 

§ 12-1 Vilkårene for flertallsvalg 

• Kommunestyret 

§ 13-4 Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg – omvalg 

• Kommunestyret 

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

• Kommunestyret 

§ 15-10 Valgobservasjon 

• Kommunestyret 

Vannfallrettighetsloven              

§ 13 Uttalelse fra fylkeskommune og kommunestyre 

• Kommunestyret 

§ 18 Konsesjonsavgift 

• Kommunestyret 

§ 19 Konsesjonskraft 

• Kommunestyret 

Vannressursloven              

§ 65 Gjennomføringsbestemmelser 

• Kommunestyret 

Vassdragsreguleringsloven              

§ 12 Offentliggjøring av søknad og innsigelse 

• Kommunestyret 

Vass- og avløpsanleggsloven              

§  5 Lokale forskrifter 

• Kommunestyret 

Veglova              

§ 5  

• Kommunestyret 

§ 6  

• Kommunestyret 
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§ 7  

• Kommunestyret 

§ 8  

• Kommunestyret 

§ 14  

• Kommunestyret 

§ 15  

• Kommunestyret 

§ 50  

• Kommunestyret 

Vegtrafikkloven              

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv. 

• Kommunestyret 

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer. 

• Kommunestyret 

Viltloven              

§ 26 (fullmakt for Kongen til å gi forskrifter) 

• Kommunestyret 

 

Formannskap 

Formannskapets ansvarsområde 

Formannskapet er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven § 5-6 og er det nest øverste organ i 

kommunen etter kommunestyret.  

Formannskapet skal være aktivt inne i aktuelle politiske prosesser i kommunen, og skal være en 

arena hvor ordfører, kommunedirektøren og andre tidlig skal kunne legge fram aktuelle politiske 

saker.  Formannskapet skal gjennom sitt virke bidra til et funksjonsdyktig folkestyre og rasjonell 

og effektiv forvaltning, samt helhetlig politisk styring. 

 

Formannskapets ansvarsområder (ikke uttømmende): 

• Forslag til økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og skattevedtak (kommuneloven 

§ 5-6, jfr. § 14-3) 

• Saker som krever samordning mellom flere av de utvalgene 

• Prinsipielle saker angående forvaltning av kommunale bygninger og eiendommer 

• Klageorgan for alle klagesaker hvor kommunen selv er klageinstans, og hvor formannskapet 

ikke selv har truffet vedtaket 

• Servering- og skjenkebevillingsvirksomhet 

• Formannskapets reserverte bevilgninger  
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Delegering av myndighet til Formannskapet 

Formannskapet har følgende myndighet: 

· Avgjørelsesmyndighet i alle saker som det etter kommuneloven er adgang til å delegere til 

formannskapet, og som kommunestyret ikke har lagt til noe annet organ. Dersom kommunen ikke 

har avgjørelsesmyndighet i slike delegerte saker, har formannskapet uttalerett i saken. Dette følger 

av kommuneloven § 5-6. 

· Avgjørelsesmyndighet i saker som skulle ha vært truffet av kommunestyret, når det er 

nødvendig at avgjørelse treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle møte i kommunestyret. 

Dette følger av kommuneloven § 11-8. Slike avgjørelser forelegges kommunestyret i første 

mulige møte.  

· Innstillingsrett til kommunestyret i vedtak om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak samt i 

andre økonomisaker gjennom året som må fremmes for kommunestyret 

· Uttalerett i alle saker av prinsipiell betydning innenfor kommunens plan- og 

økonomiforvaltning, og er i slike saker et forberedende og koordinerende organ for 

kommunestyret. 

· Behandle de rapporter som legges fram fra kommunedirektøren vedrørende 

regnskapsutviklingen for kommunens samlede virksomhet.  

· Vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskaper og gi uttrykk for Vestre Toten 

kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer.   

· Vedta tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett, men innenfor 

gitt tilleggsbevilgningsramme.   

· Foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom. Økonomireglementet definerer 

nærmere ramme. 

· Saker knyttet til spørsmål vedr vei, vann, avløp og grøntanlegg  

· Utvikling og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse  

· Treffe vedtak vedr. søknader om bevillinger for salg/skjenking av alkohol utenom den samlede 

behandlingen av alle bevillinger året etter at et nytt kommunestyre har tiltrådt. Denne samlede 

behandlingen skal kommunestyret selv foreta. Formannskapet vedtar inndragning av bevillinger 

og ilegging av prikkbelastninger. 

· Formannskapet er klageorgan for saker etter tobakkskadeloven, jfr. lov om folkehelsearbeid.  

 

Alkoholforskriften              

§ 10-4 

• Kommunestyret > Formannskap 

Alkoholloven              

§ 1-6. Bevillingsperioden 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller 

skjenking m.v. 

• Kommunestyret > Formannskap 
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§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 5-3 Skjenkebevilling til Forsvarets messer for militært tilsatte m.v. 

• Kommunestyret > Formannskap 

Burettslagslova              

§ 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 4-3 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene 

• Kommunestyret > Formannskap 

Ekteskapsloven              

§ 12 a Vigsler i kommunen 

• Kommunestyret > Formannskap 

Forurensningsforskriften              

§ 7-12 Klage 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 12-15 Klage 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 15-9 Klage 

• Kommunestyret > Formannskap 

Forvaltningsloven              

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 44 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 51 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Formannskap 

Helligdagsfredloven              

§  5 Salg fra faste utsalgssteder 

• Kommunestyret > Formannskap 



Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune 19.08.2020 

Side 23 av 110 

Kommuneloven              

§ 5-6 Formannskap og fylkesutvalg 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 9-11 Daglig leder 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 14-5 Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring 

• Kommunestyret > Formannskap 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Formannskap 

Næringsberedskapsloven              

§ 17 Kompensasjon til næringsdrivende 

• Kommunestyret > Formannskap 

Opplæringslova              

§ 9-5 Skoleanlegga 

• Kommunestyret > Formannskap 

Plan- og bygningsloven              

§ 10-1 Kommunal planstrategi 

• Kommunestyret > Formannskap 

Serveringsloven              

§ 15 Åpningstider 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 19 Tilbakekall av serveringsbevilling 

• Kommunestyret > Formannskap 

Vassdragsreguleringsloven              

§ 13 Utgifter til nødvendig bistand 
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• Kommunestyret > Formannskap 

§ 14 Konsesjonsavgifter 

• Kommunestyret > Formannskap 

Veglova              

§ 4 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 26  

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 27 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 29 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 30  

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 38  

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 40  

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 56  

• Kommunestyret > Formannskap 

Vegtrafikkloven              

§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser. 

• Kommunestyret > Formannskap 

 

Ordfører 

Ordførers oppgaver 

Ordførers oppgaver går fram av kommuneloven § 9 nr. 3. Ordføreren er kommunestyrets og 

formannskapets leder. Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på 

kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er delegert til andre. 

Kommunestyret kan gi ordføreren fullmakt til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller type av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning, når slike etter lovgivning eller kommunestyrets 

delegasjon ikke skal treffes av annet kommunalt organ eller administrasjonen. 

Delegering av myndighet til ordfører 

Ut over den myndighet som er lagt til ordfører etter kommuneloven har ordfører følgende 

myndighet: 

· avgjøre kommunal representasjon for beløp inntil kr 25 000,- – tjuefem tusen kroner 
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· anskaffe blomsterhilsener og mindre gaver til ansatte ved spesielle anledninger og til 

gjester/kommunens forbindelser 

· ved forfall til styrer, råd og forsamlinger og lignende hvor kommunestyret har vedtatt eller 

delegert videre til utvalg valg av representanter, og der det er anledning, gis ordfører fullmakt til 

å supplere med vara 

· bevilge tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner med inntil kr 10 000,- pr. gang. Tilskuddene 

finansieres over posten «Formannskapets reserverte bevilgninger», og tildeles i tråd med 

retningslinjer for bruk av denne posten. Tildeling/- avslag av slike tilskudd skal refereres for 

formannskapet i første mulige møte 

· (sammen med kommunedirektøren) sette krisestab ved behov og disponere ressurser inntil kr 1 

– én - million kroner i krisesituasjoner, jf. beredskapsplan for Vestre Toten kommune (se også 

kommunedirektørens myndighet) 

Domstolloven              

§ 191 

• Kommunestyret > Ordfører 

Kommuneloven              

§ 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret > Ordfører 

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kommunestyret > Ordfører 

§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 

• Kommunestyret > Ordfører 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Ordfører 

 

Planutvalget (PLU) 

Utvalgets ansvarsområde 

Utvalget har ansvar for å følge utviklingen og behandle saker innenfor utvalgets saksområder, 

herunder: 

• Kommuneplanutvalg med ansvar for overordnet planarbeid 

• Plan- og byggesaksbehandling 

• Miljø og naturvern 

• Fiske- og viltforvaltning, se dog «Vilt- og innlandsfiskenemnd» under 

• Landbruk og skogbruk 

• Kommunal forurensningsmyndighet 

• Utbygging av energiproduserende anlegg 

• Konsesjoner 

• Folkehelse 
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• Planutvalget legger på høring og fastsetter planprogram for kommunedelplaner. 

 

Delegering av myndighet 

Planutvalget (PLU) har følgende myndighet: 

· Avgjørelsesmyndighet i saker innenfor utvalgets saksområde, med unntak av saker som etter 

lov, forskrift eller delegering, skal avgjøres av et annet organ, eller er av strategisk eller 

prinsipiell betydning og som derved bør avgjøres i kommunestyret 

· Innstillingsrett til formannskapet og/eller kommunestyret i vedtak innenfor utvalgets 

saksområde 

· Uttalerett i alle saker av prinsipiell betydning innenfor utvalgets saksområde 

Beitelova              

§ 12 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 13 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 14 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Eierseksjonsloven              

§ 7 Vilkår for seksjonering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Forurensningsforskriften              

§ 1-2 Virkeområde 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 1-11 Dispensasjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 4-9 Unntak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 31-3 Krav om tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 
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§ 36-13 Miljøstandarder 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 41-6 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Grannegjerdelova              

§ 18 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Hanndyrloven              

§  4 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Hundeloven              

§ 9 Unntak fra sikringsreglene 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Kommuneloven              

§ 5-7 Utvalg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Konsesjonsloven              

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Matrikkellova              

§ 48 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 



Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune 19.08.2020 

Side 28 av 110 

Mineralloven              

§ 12 Prøveuttak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Naturmangfoldloven              

§ 41 Saksbehandling 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 68 Miljøvedtaksregister 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Naturskadeloven              

§ 21 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 22 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Plan- og bygningsloven              

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 12-2 Områderegulering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 12-3 Detaljregulering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 
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§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 13-3 Fristforlengelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 16-8 Forsøkstakst 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 18-4 Refusjonsenheten 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 18-6 Refusjonspliktig areal 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 18-7 Fordelingsfaktorene 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 18-9 Fastsetting av refusjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Skogbrukslova              

§ 23 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Småbåtloven              

§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 
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Stadnamnlova              

§ 4 Reglar om skrivemåten 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 7 Avgjerder 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 8 Kunngjering og høyring 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 10 Gjenopning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

§ 12 Klage 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Vannressursloven              

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Viltloven              

§ 51 (skuddpremier) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) 

Vilt- og innlandsfiskenemnd 

Vilt- og innlandsfiskenemndas virkeområde er behandling av de saker som etter bl.a Viltloven 

og Lov om laksefisk og innlandsfisk er delegert til kommunen, samt forskrift om forvaltning av 

hjortevilt m.m.  

Bygdeallmenningsloven              

§  8-4 (felles fiskeområde) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd 

§  8-6 (bortleie) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt              

§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd 

§ 37 Dispensasjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd 

Kommuneloven              

§ 5-7 Utvalg 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd 

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd 
 

Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Utvalgets ansvarsområde 

Utvalget har ansvar for å følge utviklingen og behandle saker innenfor utvalgets saksområder, 

herunder: 

• Grunnskole og skolefritidsordningen (SFO) 

• Barnehage 

• Voksenopplæring 

• Kulturskole 

• Tildeling av kulturmidler og utmerkelser 

• Kino 

• Bibliotek 

• Ungdomsråd 

• Folkehelse 

• Kommunens helse- og omsorgstilbud 

• Psykisk helsevern 

• Krisesenter 

• Barnevern 

• Sosiale tjenester 

• Flyktningetjenesten 

Andre saker som naturlig ligger inn under utvalgets saksområde 

 

Delegering av myndighet 

Oppvekst- og velferdsutvalget har følgende myndighet: 

· Avgjørelsesmyndighet i saker innenfor utvalgets saksområde, med unntak av saker som etter 

lov, forskrift eller delegering, skal avgjøres av et annet organ, eller er av strategisk eller prinsipiell 

betydning og som derved bør avgjøres i kommunestyret. 

· Innstillingsrett til formannskapet og/eller kommunestyret i vedtak innenfor utvalgets 

saksområde. 

· Uttalerett i alle saker av prinsipiell betydning innenfor utvalgets saksområde. 

 

Barnehageloven              

§ 2 Barnehagens innhold 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 
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§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Folkebibliotekloven              

§ 4 Generelt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Folkehelseloven              

§ 8 Virkeområde og forskrifter 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Friskolelova              

§ 5-1 Styret 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 5-6 Sprøyterom 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Kommuneloven              

§ 5-7 Utvalg 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Konfliktrådsloven              

§  3 Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

§  4 Oppnevning av konfliktrådsmeklere 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

Opplæringslova              

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 
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Sosialtjenesteloven              

§ 49 Avgjørelse av tvister 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) 
 

Ungdomsrådet (UDR) 

Ungdomsrådet er nedsatt med hjemmel i «Kommuneloven av 2018, med tilhørende forskrift».  

Rådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 er oppnevnt av kommunestyret. 7 av 

medlemmene (som skal være i alderen 13-19 år) oppnevnes etter forslag fra organisasjoner som 

representerer ungdom, f.eks elevråd, fritidsklubber og ungdomshus. Ungdomsrådet velger selv 

leder og nestleder.   

 

Ansvar og oppgaver  

Rådet er oppnevnt for å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle saker 

som gjelder dem. Uttalelser fra ungdomsrådet skal kunne gis så tidlig at de har mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Eksempel på saker som Ungdomsrådet skal sikres uttalerett i er budsjett 

og økonomiplan, kommuneplan, og annet overordnet planverk som sektorplaner, 

kommunedelplaner, reguleringsplaner etc.  

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.  

Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret. 

Leder/nestleder i ungdomsrådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer. 

 

Kommuneloven              

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kommunestyret > Ungdomsrådet (UDR) 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret > Ungdomsrådet (UDR) 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Ungdomsrådet (UDR) 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Ungdomsrådet (UDR) 

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Ungdomsrådet (UDR) 
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF)  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er nedsatt med hjemmel i «Lov om råd eller anna 

representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

mm.»  

Rådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer, oppnevnt av kommunestyret. 5 av 

medlemmene oppnevnes etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner. 2 av medlemmene 

velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger selv leder og nestleder.   

 

Ansvar og oppgaver  

Rådet skal behandle saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, for 

eksempel tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, samt 

tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.   

Rådet skal medvirke til at samfunnsmessige barrierer blir fjernet, direkte og indirekte 

diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet, at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne for tilgang til de kommunale tjenestene og kommunal informasjon som er 

nødvendig for at de skal fungere best mulig.   

Rådet skal blant annet kunne ta opp forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, 

barnehage, arbeid skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenester.   

Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker for å sikre at det blir tatt hensyn til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne.   

Rådet kan etter loven ta opp saker av eget initiativ. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 

enkeltpersoner.   

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ. Uttalelsene fra rådet 

binder ikke politikere eller organer videre i prosessen med en sak, men uttalelsen følger saken frem 

til vedtak. 

 

Kommuneloven              

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kommunestyret > Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF)  

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret > Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF)  

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF)  

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF)  

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF)  
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Internasjonalt råd 

Internasjonalt råd ble oppnevnt av kommunestyret i sak 114/17 med hjemmel i §10 i «Lov om 

kommuner og fylkeskommuner».  

 

Ansvar og oppgaver  

Rådet skal være et rådgivende bindeledd og brobygger mellom de kommunale beslutningstagere 

(politisk ledelse og administrasjon), og innbyggere med ikke-norsk bakgrunn. Et formål med et 

kommunalt Internasjonalt Råd er å gi innvandrerpopulasjonen et forum som kan ivareta deres 

interesser, og kunne fungere som et ombudsorgan. 

Internasjonalt råd kan ta opp saker på eget initiativ og skal gis anledning til høringsuttalelser i 

overordnet planverk. 

Internasjonalt råd skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

 

Kommuneloven              

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kommunestyret > Internasjonalt råd 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret > Internasjonalt råd 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Internasjonalt råd 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Internasjonalt råd 

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Internasjonalt råd 

Eldrerådet (ELR) 

Eldrerådet består av 7 medlemmer. Den formelle oppnevningen av rådet foretas av 

kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. Eldrerådet velger selv 

leder og nestleder blant medlemmene.  

 

Ansvar og oppgaver  

Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd til 

kommunestyret. I henhold til eldrerådsloven § 3, er eldrerådet kun av rådgivende art. Eldrerådet 

kan derfor ikke ta avgjørelser i saker, men vedta en uttalelse eller innstilling.   

Eldrerådet skal i henhold til loven ha seg forelagt alle saker som angår eldre. Saker som eldrerådet 

ønsker behandlet, utarbeides av den virksomhet/ etat som administrasjonen finner riktig ut fra 

sakens art.  
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Kommuneloven              

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kommunestyret > Eldrerådet (ELR) 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret > Eldrerådet (ELR) 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Eldrerådet (ELR) 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Eldrerådet (ELR) 

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Eldrerådet (ELR) 
 

Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på 

vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen eller har en forsvarlig revisjonsordning. 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 

organer. 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret i dets konstituerende møte. Kommunestyret kan foreta 

nyvalg når det måtte ønske gjennom fireårsperioden. Medlemmer av kontrollutvalget kan sitte i 

kommunestyret, men ikke i andre folkevalgte organ og nemnder. Inklusive styrer i kommunale 

bedrifter, institusjoner og foretak. 

Sekretariat for kontrollutvalget ivaretas av Kontrollutvalgstjenester AS. 

 

Kommuneloven              

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

§ 23-4 Eierskapskontroll 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 
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Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 

Taksering av eiendommer i Vestre Toten kommune skal foretas av en sakkyndig nemnd, oppnevnt 

av kommunestyret, jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Klage over 

taksering rettes til Eiendomsskattenemnda. 

 

Kommuneloven              

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 

Valgstyret 

Styrets arbeidsområde 

Valgstyret har ansvar for valggjennomføring, og er bl.a delegert myndigheten til å velge 

stemmestyrer (valgloven § 4-2). 

Delegering av myndighet 

· Avgjørelsesmyndighet i saker innenfor styrets saksområde, med unntak av saker som etter lov, 

forskrift eller delegering, skal avgjøres av et annet organ, eller er av strategisk eller prinsipiell 

betydning og som derved bør avgjøres i kommunestyret. 

 

Kommuneloven              

§ 5-7 Utvalg 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Valgstyret 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Valgstyret 

Opplæringslovforskriften              

§ 9-3 Ansvaret for røystinga 

• Kommunestyret > Valgstyret 

Valgloven              

§ 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet  

• Kommunestyret > Valgstyret 
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§ 2-8 Underretning om endringer i manntallet 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 4-2 Stemmestyrer 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 6-6 Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 7-1 Trykking av stemmesedler 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 7-3 Forskrift 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 8-3 På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 9-4 Ordensregler 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 9-5 Stemmegivning i valglokalet 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 10-4 Prinsipper for opptelling av stemmesedler 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 10-6 Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 10-7 Protokollering av valg 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 11-12 Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 11-13 Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 12-1 Vilkårene for flertallsvalg 

• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 15-10 Valgobservasjon 
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• Kommunestyret > Valgstyret 

§ 15-11 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Valgstyret 

Partssammensatt utvalg (ADMIS) 

Utvalgets arbeidsområde 

Det partssammensatte utvalget har ansvaret for behandling av saker som gjelder forholdet mellom 

kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

Partssammensatt utvalg har som hovedarbeidsområde å trekke opp forslag til linjer for kommunens 

overordnede personalpolitikk innenfor rammen av kommunens arbeidsgiverpolitikk, slik den 

fastsettes av kommunestyret. 

Utvalgets ansvarsområde framgår av kommuneloven § 5-11, punkt 1 og Hovedavtalen Del B, § 4 

Partssammensatte utvalg. 

Partssammensatt utvalg har følgende hovedoppgaver (ikke uttømmende): 

• Utarbeidelse og oppfølging av kommunens arbeidsgiverpolitikk, såsom ledelsesfilosofi, 

bemanningsnormer etc.  

• Personalpolitiske retningslinjer inkl. rekruttering-, kompetanse- og livsfasepolitikk 

• Lønnspolitiske retningslinjer 

• Mangfold, likestilling og inkludering 

• Inkluderende arbeidsliv/helsefremmende arbeidsplasser 

• Permisjons- og tilsettingsreglement 

• Behandlingsrutiner for varslingssaker 

• Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering 

av nasjonalt vedtatte reformer herunder fortolkning av disse 

 

Delegering av myndighet 

· Uttalerett i alle saker innenfor utvalgets saksområde 

 

Underutvalg 

1. Lønnsutvalget 

Lønnsutvalget består av arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget. 

Utvalgets oppgaver: 

· Godkjenne arbeidsgivers strategi for kap. 4 forhandlingene i HTA som omhandler fordeling av 

lokal pott jfr. sentrale forhandlinger. 

· Lønnsutvalget fastsetter på forhånd og gir en anbefaling til akseptabel økonomisk ramme, gjelder 

både kap 3 og kap 5. 

· Kommunedirektørens lønn fastsettes av formannskapet i samsvar med lederavtale. 

·  Vedta ”A- rundskriv” som er en del av tariff- avtaleverket fra Kommunenes Sentralforbund.  (A- 

rundskriv som ikke er en del av tariffavtalen vedtas administrativt av kommunedirektøren 

jfr. delegeringsvedtak i lønnsutvalget  21.08.2000.) 

 

2. Forhandlingsutvalget 

·  Består av leder av administrasjonsutvalget/lønnsutvalget og kommunedirektøren. 

· Kommunedirektør er leder av forhandlingsutvalget. 
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Kommuneloven              

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) 

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Kommuneloven              

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret > Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Kommunedirektør 

Delegering av myndighet til kommunedirektør 

Kommunedirektørens ansvarsområde 

Kommunestyrets delegering av myndighet til kommunedirektøren går på to hovedområder: 

· Drift og utvikling av kommuneorganisasjonen 

· Myndighet til å ta beslutninger etter loven som forvaltningsorgan 

Kommunedirektøren er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de 

unntak som følger av lov og innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter. 

Delegasjonen fra kommunestyret til kommunedirektøren følger av kommuneloven § 13-1 og er 

definert slik: 

1. Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, 

med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg 

kommunestyret eller fylkestinget gir. 

2. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

3. Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten 

ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold 

som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte 

organet oppmerksom på dette på en egnet måte. 

4. Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte 

organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve 

denne retten på sine vegne. 

5. Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 

prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 
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6. Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 

oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, 

jfr. kommuneloven § 13-1 7. ledd.  

7. Kommunedirektørens søksmålskompetanse: Kommunedirektøren delegeres adgang til å opptre 

som kommunens stedfortreder i rettsaker, jfr. tvisteloven § 2-5.   

8. Kommunedirektøren har fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker. 

9. Kommunedirektørens påtalemyndighet: Kommunedirektøren har med hjemmel i 

straffeprosessloven § 81 a myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder innbrudd og 

hærverk på kommunens eiendommer eller straffbare handlinger mot kommunalt ansatte, samt i 

andre saker hvor kommunen er fornærmet når hensynet til etterforskningen krever rask påtale. 

10. Kommunedirektøren gis myndighet til å opptre som rettslig representant for kommunen og 

underskriver på kommunens vegne i ordførerens sted, jfr. kommuneloven § 6-1. 

I krisesituasjoner i fredstid/beredskapssituasjoner leder kommunedirektøren kriseledelsen og har 

fullmakt til å disponere midler fra kommunens budsjett, omdisponere personell m.m. etter 

retningslinjer som er gitt i plan for kommunal kriseledelse/beredskapsplan for Vestre Toten 

kommune. Se også myndighet gitt til ordfører, jfr. over.  

 

Generell avgjørelsesmyndighet 

Kommunedirektøren har etter kommuneloven § 13-1 6. ledd myndighet til å treffe avgjørelse i alle 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, og som ikke kommunestyret 

selv eller andre folkevalgte organer skal avgjøre i henhold til lov, forskrifter, retningslinjer eller 

reglement. 

 

Personalmyndighet 

Kommunedirektøren har etter kommuneloven § 13-1 7. ledd det løpende personalansvaret for den 

enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis 

ikke noe annet er fastsatt i lov. Heri ligger myndighet til å vedta organisasjonsendringer, opprette, 

omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen og til å treffe 

avgjørelser i personalsaker.  Kommunedirektøren rapporterer fortløpende om slike endringer til det 

aktuelle utvalg og/eller til kommunestyret.  

 

Kommunedirektøren er ansettelsesmyndighet for alle stillinger, med de unntak som følger av 

lovgivningen, og med unntak av de stillinger hvor kommunestyret har ansettelsesmyndighet. Under 

utøvelsen av denne myndighet skal Hovedavtalens medbestemmelsesregler legges til grunn.  

 

Kommunedirektøren har avgjørelsesmyndighet i personalsaker hvor ikke avgjørelsen ved lov er 

lagt til andre organer. 

Myndighet i økonomiske saker  

Det vises til bestemmelser i eget økonomireglement samt kommunedirektørens utredningsrett og 

plikt etter kommuneloven § 13-1. 

Videredelegering fra kommunedirektøren 

Kommunedirektøren har fullmakt til å delegere videre myndighet i henhold til et eget 

administrativt delegeringsreglement. 

 

Abortloven              

§ 2 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14a 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Adopsjonsloven              

§ 9 Barnets deltakelse og samtykke til adopsjon 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19 Behandling av søknader om forhåndssamtykke til internasjonal adopsjon 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 23 Oppfølgingsrapporter til landet barnet ble adoptert fra 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Akvakulturloven               

§ 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Alkoholforskriften              

§ 5-2 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 5-3 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 5-5 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 5-6 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 6-3 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 7-3 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9-1 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9-2 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9-3 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9-4 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9-6 
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• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9-7 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9-8 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 10-2 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 10-5 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 10-6 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 11-2 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 13-3 Føring av registeret 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 17-3 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Alkoholloven              

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller 

skjenking m.v. 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 1-7f Krav ved bevilling etter § 3-1b 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 1-10. Overdragelse, død og konkurs 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 
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§ 3-1b Salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 4-2. Omfanget av bevillingen 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 6-4. Innhenting av uttalelser 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Anskaffelsesloven              

§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 7 Krav om bruk av lærlinger 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Arbeidsmiljøloven              

§ 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Bedriftshelsetjeneste 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) > Kommunedirektør 

Arkivlova              

§ 6 Arkivansvaret. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8. Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barnehageloven              

§ 2a Plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7 Barnehageeierens ansvar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8 Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10 Godkjenning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 11. Familiebarnehager 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 12a Rett til plass i barnehage 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13 Prioritet ved opptak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 16 Tilsyn 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

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

kommunale barnehager 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 17 Styrer 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 17a Pedagogisk bemanning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 18 Grunnbemanning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 18a Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 18b Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som 

styrer eller pedagogisk leder 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 18c Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19 Politiattest 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19b Samarbeid med barnets foreldre 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19c Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19d Sakkyndig vurdering 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19g Barn med nedsatt funksjonsevne 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19h Rett til tegnspråkopplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19i Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19j Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 22 Opplysningsplikt til barnevernet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 22a Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 24 Øvingsopplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Barnelova              

§ 47 Rett til opplysningar om barnet. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 55 Vedtak om tvangskraft for avtaler 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 61 Avgjerder under saksførebuinga 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 64 Handsaming av saker om foreldreansvar mv. etter dødsfall 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Barnevernloven              

§ 2-1 Kommunens oppgaver 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-2 a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-17. Flytting av barnet 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-22. Fosterhjem 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til 

menneskehandel 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til 

menneskehandel 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-31 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-4. Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-7 Taushetsplikt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-24 Rettslig prøving 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-3 Avgjørelse av tvister 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-5 Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

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

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Beitelova              

§ 16 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Brann- og eksplosjonsvernloven              

§ 7 Tiltak ved store arrangementer 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9 Etablering og drift av brannvesen 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 10 Dokumentasjon og rapportering 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 11 Brannvesenets oppgaver 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 13 Særskilte brannobjekter 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 
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§ 15 Samarbeid mellom kommuner 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 16 Nødalarmeringssentral 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 31 Sentral tilsynsmyndighet 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 32 Lokal tilsynsmyndighet 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 39 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 40 Tvangsgjennomføring 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 43 Utfyllende forskrifter 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Brukerromsloven              

§ 3 Etablering av brukerromsordning og krav om godkjenning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5 Behandling av helseopplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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Bustøttelova              

§ 5 Krav til bustaden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Finansiering og organisering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Innhenting og handsaming av personopplysningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8a Masseinnhenting av opplysningar for kontrollføremål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8b Gjennomføring av masseinnhenting 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8c Innhenting av opplysningar frå tredjeperson 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Tilskot til etablering i eigen bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Bygdeallmenningsloven              

§ 4-2 (stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7-2 (utvidet adgang til jakt og fangst) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 7-5 (bortleie) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

Domstolloven              

§ 25 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 58 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 67 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 68 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 69 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 73 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Dyrehelsepersonelloven              

§  3a Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Eierseksjonsloven              

§ 8 Seksjoneringstidspunktet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12 Kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 14 Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 17 Oversendelse til tinglysing 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18 Utsteding av matrikkelbrev 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 22 Kommunens rett til å kreve reseksjonering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 24 Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25 Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 26 Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 27 Vedtekter 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 29 Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 30 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31 Panterett for seksjonseiernes forpliktelser 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 33 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 34 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 35 Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36 Fellesregler om omfanget av erstatning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 37 Krav mot tidligere avtalepart 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 38 Pålegg om salg av seksjonen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 39 Fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 42 Ekstraordinært årsmøte 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 46 Hvem som kan delta på årsmøtet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Eigedomsskattelova              

§ 23 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Energiloven               

§ 2-1 Søknad 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Film- og videogramlova              

§  2 Kommunal løyveordning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Finansavtaleloven              
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Kapittel 3. Kredittavtaler mv. 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Kapittel 4. Kausjon 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Flagging på kommunale bygninger              

§ 1 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Folkebibliotekloven              

§ 1 Målsetting 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3 Lånesamarbeid, registrering mv. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5 Kompetanse 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Folkehelseloven              

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6 Mål og planlegging 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7 Folkehelsetiltak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10 Meldeplikt og godkjenning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 11 Helsekonsekvensutredning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 12 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13 Gransking 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14 Retting 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 15 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 16 Stansing 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 26 Samarbeid mellom kommuner 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 28 Beredskap 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 30 Internkontroll 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Folkeregisterloven              

§ 7-1 Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Taushetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folketrygdloven              

§ 1-3 Avtaler med andre land om trygd 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-21 Fastlønnstilskott 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6- 4. Hjelpestønad 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 21- 5 Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter 

introduksjonsloven 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Forpaktingslova               

§ 1 Omfanget av lova 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 6 Forpaktingsavgifta 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7 Forpaktingstida 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Forsinkelsesrenteloven              

§ 2 b Særlige regler for avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av 

varer eller tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2 Vilkår for forsinkelsesrente 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Særlige regler i forbrukerforhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt              

§ 4 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 7 Fravik fra minstearealet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 11 Godkjenning og endring av vald 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 14 Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 18 Fellingstillatelse for elg og hjort 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 20 Fellingstillatelse for rådyr 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 32 Rapportering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 33 Bruk av Hjorteviltregisteret 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

§ 34 Mislighold av rapporteringsplikt 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Vilt- og innlandsfiskenemnd > Kommunedirektør 

Forurensningsforskriften              

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 1-9 Meldeplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 1-14 Overgangsbestemmelser 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 2-6 Krav til tiltaksplan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 2-11 Tilsyn og kontroll 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5-14 Handlingsplaner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5-15 Kostnadsdekning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7-10 Alarmterskler 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7-15 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11-5 Rapportering og statusrapport 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12-15 Klage 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 13-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 13-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15-6 Lokal forskrift 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18A-4 Miljørisikoanalyse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18A-5 Beredskapsanalyse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale 

beredskapsforpliktelser 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31-6 Utslippsmålinger 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring») 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-16 Saksbehandlingstid 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-17 Vedtaket 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-18 Underretning om vedtaket 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-21 Tilstandsrapport 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 41-2 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Forurensningsloven              

§ 2 Retningslinjer 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7 Plikt til å unngå forurensning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20 Nedleggelse og driftsstans 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31 Håndtering av spesialavfall 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 43 Kommunal og statlig beredskap 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 47 Bistandsplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 49 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 50 Rett til gransking 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 51 Pålegg om undersøkelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av 

allemannsretter utenfor næring m.v. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og 

vederlag for bistand 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 78 Straffansvar for forurensning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 80 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende 

fare for slike 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Forvaltningsloven              

§ 45 Administrativt rettighetstap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Administrativ foretakssanksjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Samordning av sanksjonssaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Orientering om taushetsrett mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Underretning om sakens utfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Friluftsloven              

§ 2 Ferdsel i utmark 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 16 Sperring av særlig utsatt område 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Friskolelova              

§ 3-3 Skolegangen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-7 Skyss m.m. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-8 Helsetilsyn 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon 

(ASK) 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-8 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Geodataloven              

§  4 Deltakende virksomheter 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§  5 Offentlige geodatatjenester 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§  6 Deling av geodata 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§  8 Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Gjeldsinformasjonsloven              

§ 12 Utlevering av gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Gjeldsordningsloven              

§ 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 3-2 Oppfordring om å melde krav m.m. 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 4-12 Vedtakelse av frivillig gjeldsordning 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 5-3 Tingrettens saksbehandling 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Grannegjerdelova              

§ 2 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 8 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 10 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 



Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune 19.08.2020 

Side 65 av 110 

§ 14 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 16 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Grannelova              

§ 2 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 3 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 4 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 5 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 6 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 7 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 11 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 12 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 13 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 14 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 15 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 16 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Gravferdsloven              

§ 3 Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Helseberedskapsloven              

§ 2-2 Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 2-3 Varsel og rapportering 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-1 Tjenesteplikt og beordring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-2 Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-1 Forsvarlighet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-2 a.Om informasjon 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-2 Beredskapsarbeid 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Krav om politiattest 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-7 Registrering av meldinger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-1 Individuell plan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-2 Koordinator 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-3 Koordinerende enhet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-2 Videre- og etterutdanning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-3 Forskning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-1 Formål 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 9-4 Krav til forebygging 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-7 Kommunens saksbehandling 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-11 Klage 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

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

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-7 Overprøving i tingretten 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 12-3a Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Helsepersonelloven              

§ 10 Informasjon til pasienter m.v. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 33 Opplysninger til barnevernet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 36 Melding om dødsfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Plikt til å føre journal 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 43 Sletting av journalopplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 44 Journal på feil person 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Helseregisterloven              

§ 13 Innmelding av helseopplysninger til helseregistre 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14 Opplysninger fra Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 16 Plikt til å innrapportere data til statistikk 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 20 Unntak fra taushetsplikten for indirekte identifiserbare helseopplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 21 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 22 Internkontroll 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 23 Informasjon til allmennheten om behandling av helseopplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 24 Rett til informasjon og innsyn 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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Helsetilsynsloven              

§ 5 Plikt til å opprette internkontrollsystem og tilsyn med at det føres internkontroll 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlige hendelser 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7 Plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten mv. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Husbankloven              

§ 1 Oppgåver 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 10 Innhenting og handsaming av personopplysningar i samband med tilskot og lån 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 11 Kontroll av personopplysningar ved mistanke om utbetalingar på urettkome grunnlag 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 12 Handsaming av personopplysningar for statistikk, analyse, forsking og retting av feil 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Husleieloven              

§ 11- 3 Tjenestebolig 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 11-1. Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 11-2 Elev- og studentboliger 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Introduksjonsloven              

§ 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5 Programmets varighet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6 Individuell plan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7 Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13 Utbetaling 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14 Trekk i framtidige utbetalinger 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 15 Uriktige opplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 20 a Plikt til deltakelse i opplæring i mottak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 20 b Kommunens ansvar for opplæring i mottak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 24 Kommunens plikt til å føre internkontroll 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 25 a Personregister og plikt til å registrere opplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 25 b Pålegg om å utlevere personopplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 25 Behandling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 27 a Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Jordlova              

§ 3 Handsaming av landbrukssaker 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 6 Arbeidsoppgåver 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 8 Driveplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 8a. Fritak frå driveplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12 Deling 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18 Føresegner om tilskot 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 19 Tilsyn 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Jordskiftelova              

§ 1-5 Kven som kan reise sak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Kirkeloven              

§ 15 Kommunens økonomiske ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Tjenestebolig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Konfirmasjonsopplæring. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Kommuneloven              

§ 3-2 Kommunevåpen og kommuneflagg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-8 Rett til sykepenger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-9 Rettigheter ved yrkesskade 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-10 Permisjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-5 Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-7 Årsberetning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-14 Vilkår for å ta opp lån 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-15 Lån til egne investeringer. Driftskreditt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-16 Lån til andres investeringer. Lån til innfrielse av kausjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-17 Lån til videre utlån og mottatte avdrag på videreutlån 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-20 Pantsetting for andres gjeld 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-21 Overdragelse av krav på skatter og avgifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-22 Motregning 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 16-1 Rapportering til staten (KOSTRA) 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 17-1 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 20-1 Vertskommunesamarbeid 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 
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§ 20-8 Oppløsning og uttreden 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-4 Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-4 Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 30-3 Innsyn og undersøkelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Konsesjonsloven              

§ 2 Virkemiddel 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11 Vilkår for konsesjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 13 Frist for søknad om konsesjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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Kosmetikklova              

§ 16 Tilsyn og vedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigspensjonering for militærpersoner               

§ 30 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigspensjon for sivile              

§ 39 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigsskadeerstatningsloven              

§  6 Bistand fra myndigheter og institusjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  7 Skademelding 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigsskadestønadsloven              

§ 37 Bistand fra myndigheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krisesenterlova              

§  2 Krav til krisesentertilbodet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§  3 Individuell tilrettelegging av tilbod 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§  4 Samordning av tenester 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§  8 Internkontroll 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Kulturlova              

§  4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§  5 Felles oppgåver 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Kulturminneloven              

§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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§ 22 Regler for saksbehandling 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25 Meldeplikt for offentlige organer 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Lakse- og innlandsfiskloven               

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23 Fiske på kommunal grunn 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25a Driftsplanlegging 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 30 Fiskeravgift 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31 Tvist om grenser m.m. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 13 Forbud mot å trakassere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Universell utforming 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Særlig om universell utforming av IKT 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Rett til individuell tilrettelegging for gravide arbeidssøkere, arbeidstakere, elever og 

studenter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Arbeidsgivers aktivitetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26a Arbeidsgivers redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26b Arbeidsgivers opplysningsplikt om likestillingsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Innhold i læremidler og undervisning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 29 Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) > Kommunedirektør 

§ 31 Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) > Kommunedirektør 

§ 32 Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) > Kommunedirektør 

§ 33 Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) > Kommunedirektør 

§ 34 Lik lønn for arbeid av lik verdi 

• Kommunestyret > Administrasjonsutvalget (ADMIS) > Kommunedirektør 

Luftfartsloven              
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§ 7-6 Når konsesjon kan gis 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7-13 Utarbeidelse av plan etter § 7-12 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Matloven              

§ 18 Plantehelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23 Tilsyn og vedtak 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Matrikkellova              

§ 5 Matrikkeleiningar 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5a Matrikkelstyresmaktene 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7 Krav om klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang (Ikke i kraft) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 9 Kven som kan krevje matrikulering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 14 Registrering av jordsameige 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 16 Grensejustering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 17 Klarlegging av eksisterande grense 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 19 Avtale om eksisterande grense 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23 Tildeling av matrikkelnummer 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev m.m. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale 

pålegg o.a. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 29 Innsyn i matrikkelen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med 

matrikkelen, o.a. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 33 Oppmålingsforretning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 39 Geodetisk grunnlag 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 42 Fjerning av merke og signal 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Merverdiavgiftskompensasjonsloven              

§ 12 Regnskap og kontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Merverdiavgiftsloven              

§ 2-1 Registreringsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Frivillig registrering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Miljøinformasjonsloven              

§ 8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Motorferdselloven              

§ 6 Tillatelser etter søknad 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Naturmangfoldloven              

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 47 Skjøtsel av verneområder 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 56 Kunngjøring og klage 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Naturskadeloven              

§ 20 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 24 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

NAV-loven              

§ 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13. Felles lokale kontorer 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Næringsberedskapsloven              

§ 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Offentleglova              

§ 3 Hovudregel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forbod mot forskjellsbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Hovudregel om gratis innsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Opplæringslova              

§ 1-3 Tilpassa opplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-5 Forsøksverksemd 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon 

(ASK) 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 4-3 Godkjenning av lærebedrift 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-4 Rettane og pliktene til lærebedrifta m.m. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-5 Lærekontrakt og opplæringskontrakt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-6 Endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-7 Internkontroll i den enkelte lærebedrifta 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og 

vidaregåande opplæring for vaksne 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-7. Skyss m.m. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-8. Rådgiving 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-9. Bortvising 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-12. Tilpassa opplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon 

(ASK) 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-1 Rett til spesialundervisning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-3 Sakkunnig vurdering 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-1 Skolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-1 Leiing 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-3 Utstyr 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-5 Skoleanlegga 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-6 Om reklame i skolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-7 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-7 Det fysiske miljøet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-11 Bortvising 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-12 Skolebyte 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9A-13 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-4 Utlysing av stillingar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-6 Mellombels tilsetjing 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-6aTilsetjing på vilkår 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-7 Praksisplassar i skolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-8 Kompetanseutvikling 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-9 Politiattest og forbod mot tilsetjing 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i 

opplæringa 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-7 Skolefritidsordninga 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-7b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13-10 Ansvarsomfang 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke 

omsorga 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 15-9 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Opplæringslovforskriften              

§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-3 Vidaregåande opplæring 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i 

grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-1 Skolebasert vurdering 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-1 Rett til vurdering 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-7 Varsling 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-21 Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har 

kome til Noreg 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-39 Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-40 Vitnemål i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-45 Kompetansebevis 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-1 Rett til vurdering 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 4-9 Halvårsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-13 Realkompetansevurdering 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-14 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-17 Fritak frå eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-19 Melding av deltakarar til eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-21 Sentralt gitt eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-29 Bortvising frå eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-30 Annullering av eksamen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-32 Forsvarleg system for føring av karakterar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-33 Vitnemål i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-13 Vilkår for inntak til Vg1 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-3 Ansvaret for røystinga 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 9-4 Røystinga 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 12-1 Tryggleik for elevane 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14A-1 Forholdstal mellom lærarar og elevar på skolenivå 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 15-1 Framgangsmåte 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor 

bustadkommunen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 22-4 Ansvar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Panteloven              

§ 6-1 Lovbestemt pant i fast eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Partiloven              

§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte 
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• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Pasientjournalloven              

§ 7 Krav til behandlingsrettede helseregistre 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 8 Virksomheters plikt til å sørge for behandlingsrettede helseregistre 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14 Registrering og melding av helseopplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 18 Informasjon og innsyn 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19 Helseopplysninger ved helsehjelp 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 22 Informasjonssikkerhet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 23 Internkontroll 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 24 Overdragelse eller opphør av virksomhet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Pasient- og brukerrettighetsloven              

§ 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-6 a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-7 Forvaltningslovens anvendelse 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-8 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Pasientskadeloven              

§ 7 Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helse- og 

omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Personopplysningsloven              

§ 12 a Adgang for offentlige myndigheter til å utlevere personopplysninger i arbeidet mot 

arbeidslivskriminalitet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Hele loven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Plan- og bygningsloven              

§ 1-1 Lovens formål 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor 

plan- og bygningsmyndighetene 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 2-2 Kommunalt planregister 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 4-1 Planprogram 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5-1 Medvirkning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5-3 Regionalt planforum 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 6-4 Statlig arealplan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 10-1 Kommunal planstrategi 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av 

handlingsdel 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11-14 Høring av planforslag 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 13-2 Varighet og frist 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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§ 19-1 Søknad om dispensasjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20-2 Søknadsplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20-6 Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-1 Forhåndskonferanse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-2 Søknad om tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-3 Nabovarsel 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-6 Privatrettslige forhold 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-8 Andre tidsfrister 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-9 Bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23-1 Ansvar i byggesaker 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23-3b Midlertidige tjenesteytere 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25-1 Tilsynsplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 27-1 Vannforsyning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 27-2 Avløp 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 27-4 Atkomst 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 28-4 Sikring ved gjerde 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 29-2 Visuelle kvaliteter 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv. 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 30-5 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-2 Forhåndsvarsel 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-5 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-8 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 32-10 Samordning av sanksjoner 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Pliktavleveringslova              

§ 5 Kven som skal avlevera m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Psykisk helsevernloven              

§ 3-1 Legeundersøkelse 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 3-3 a Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 3-6 Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-1 Individuell plan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Regnskapsloven              

§  1- 2 Regnskapspliktige 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Rekvisisjonsloven              

§ 4  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Serveringsloven              

§ 3 Bevilling 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 5 Krav om etablererprøve 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 8 Krav til søknaden 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9 Innhenting av uttalelser 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 10 Behandlingsfrist 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 11 Opplysnings- og meldeplikt 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 13 Kontroll 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 18 Suspensjon av bevilling 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 22 Overdragelse av serveringssted 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 
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§ 24 Bortfall av bevilling ved død 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Sikkerhetsloven              

§ 4-1 Sikkerhetsstyring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Vurdering av risiko 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Plikt til å gjennomføre sikkerhetstiltak og øvelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Krav til dokumentasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5 Varslingsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-2 Beskyttelse av skjermingsverdig informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Sikkerhetsgradert informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-2 Beskyttelse av skjermingsverdige informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Overvåking av skjermingsverdige informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-5 Inntrengingstesting av skjermingsverdige informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-6 Kommunikasjons- og innholdskontroll av informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Beskyttelse av objekter og infrastruktur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-4 Testing av sikkerhetstiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Sikkerhetsavtale med leverandør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til skjermingsverdig 

informasjonssystem, objekt og infrastruktur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-1 Meldeplikt ved erverv av virksomhet 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 Behandling av melding om erverv av virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sivilbeskyttelsesloven              

§ 12 Kommunens plikter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Allmennhetens bistand ved evakuering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Etablering av offentlige og private tilfluktsrom 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 21 Plikt til å opprettholde tilfluktsrom 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 22 Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sjømannspensjonsloven              

§ 21  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skattebetalingsloven              

§ 5-1 Skattekort 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i 

skatteloven kapittel 19 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 Forskuddstrekkets størrelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)   

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 5-11 Opplysninger om forskuddstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-12 Skattetrekkskonto 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13 Kontroll av arbeidsgivere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13a. Pålegg om bokføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13b Pålegg om revisjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-15 Klage over pålegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-16 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-4 Deponering av skatt og trygdeavgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skatteforvaltningsloven              

§ 8-3 Skattemelding for merverdiavgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-7 Avgjørelse i fordelingstvist 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skatteloven              

§ 2-5 Fylkeskommune og kommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-37 Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-3 Underskudd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skogbrukslova              
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§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 6 Forynging og stell av skog 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 7 Vegbygging i skog 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 8 Hogst og måling 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 9 Førebyggjande tiltak 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 10 Tiltak etter skade på skog 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11 Meldeplikt 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12 Vernskog 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 15 Bruk av skogfondet 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 16 Renter av skogfondsmiddel 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 19 Tilskot 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Smittevernloven              

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-6 Gravferd og transport av lik 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-7 Forskrifter om helsetjenesteassosierte infeksjoner 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og 

gjennomføre tiltak  

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-1 Kommunen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-2 Kommunelegen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og 

smittevernberedskap 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Sosialtjenesteloven              

§ 3 Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 4 Krav til forsvarlighet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 5 Internkontroll 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 6 Opplæring av kommunens personell 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 17 Opplysning, råd og veiledning 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 
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§ 18 Stønad til livsopphold 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 19 Stønad i særlige tilfeller 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 20 Bruk av vilkår 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 21 Stønadsformer 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 22 Utbetaling av stønad 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 27 Midlertidig botilbud 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 28 Rett til individuell plan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 29 Kvalifiseringsprogram 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 30 Kvalifiseringsprogrammets innhold 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 31 Iverksetting av programmet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 32 Programmets varighet 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 34 Avbrudd i og avslutning av program 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 36 Reduksjon i kvalifiseringsstønad ved fravær 
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• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m. 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 43 Innhenting av opplysninger 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Spesialisthelsetjenesteloven              

§ 2-1b Beredskapsplan 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Stadnamnlova              

§ 5 Særskilde reglar om gardsnamn og bruksnamn 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 8 Kunngjering og høyring 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 14 Stadnamnregister 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Statens Pensjonskasseloven              

§ 47  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Straffeloven              

§ 45 Vilkår ved prøveløslatelse 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Straffeprosessloven              

§ 81 a 

• Kommunestyret > Ordfører > Kommunedirektør 
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§ 188  

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Strålevernloven              

§ 18 Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring 

av målinger 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Tilskott til livssynssamfunn              

§ 3 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Tobakksskadeloven              

§ 7 Tilsyn med salgssteder 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 8. Pålegg om retting og tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 9. Salgsforbud 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 29 Tilsyn med tobakksforbudene 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Tomtefestelova               

§ 5 Festeavtale 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 6 Avtale om lån og tilskott 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 12 Forskotsbetaling av festeavgift 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Trudomssamfunnslova              

§ 19  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 20 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Tvangsfullbyrdelsesloven              

§ 7-1 Innledning 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 8-1 Innledning 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 
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§ 10-1 Innledning 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 11-1 Innledning 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 12-1 Innledning 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 13-1 Innledning 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Tvisteloven              

§  2-1 Partsevne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  2-5 Stedfortreder for upersonlige rettssubjekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-4 a Tvister mellom stat og kommune eller fylkeskommune om gyldigheten av statlig 

organs avgjørelse 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Valgloven              

§ 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet  

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 2-8 Underretning om endringer i manntallet 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 2-9 Forskrift 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 6-9 Forskrift 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Trykking av stemmesedler 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 8-6 Forskrift 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 
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§ 9-10 Forskrift 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 10-1 Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 10-6 Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 10-10 Forskrift 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 11-13 Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

§ 15-7 Oppgaver til valgstatistikk 

• Kommunestyret > Valgstyret > Kommunedirektør 

Vannressursloven              

§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 11 (kantvegetasjon) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 53 (tilsyn) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 54 (internkontroll) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 56 (oppsetting av vannmerker) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 57 (undersøkelser) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 59 (pålegg om retting) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 
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§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Vass- og avløpsanleggsloven              

§  1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§  2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§  3 Kommunale vass- og avløpsgebyr 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§  6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Veglova              

§ 9 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 17  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 18 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 20  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 31  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 32  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 33  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 34  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 36  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 37  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 41 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 42  
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• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 43  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 44  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 48  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 51  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 52  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 54 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 57  

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Vegtrafikkloven              

§ 5 Skiltregler m.m. 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 7 Særlige forbud mot trafikk. 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv. 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 38 Panterett og inndriving m.m. 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

§ 43b Behandling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 

Vergemålsloven              

§ 57 Meldeplikt for institusjoner og andre 

• Kommunestyret > Oppvekst- og velferdsutvalg (OVU) > Kommunedirektør 

Viltloven              

§ 7 (forbud mot vilt i fangenskap) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 20 (bruk av våpen under jakt) 
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• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 23 (bruk av hund under jakt) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 24 (fangst) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 36 (almenhetens jaktadgang) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 39 (obligatorisk jegerprøve) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

§ 50 (plikt til å opplyse om jaktutbytte) 

• Kommunestyret > Planutvalget (PLU) > Kommunedirektør 

Voksenopplæringsloven              

§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund 

• Kommunestyret > Formannskap > Kommunedirektør 
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SAMARBIEDSAVTALE FOR OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK 
RÅD  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas. 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Hoveddokument brev - samarbeidsavtale osloregionen interkommunalt politisk råd. 
Samarbeidsavtale osloregionen vedtatt av styret 23. juni 2020. 
Samlet saksframstilling sak 36-20 samarbeidsavtale for osloregionen - andre gangs 
behandling. 
Strategiske føringer for osloregionen 2021 - 2024. 
Sak xx-20 medlemskontingent 2021. 
Evaluering av det internasjonale profileringsarbeidet i regi av osloregionen.pdf 
 
 
Fakta: 
I henhold til ny kommunelov § 17-1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom 
interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, 
vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, 
en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til. Av forarbeidene til 
loven fremgår det at man ønsker en formalisering av det interkommunale og-
fylkeskommunale samarbeidet i større grad. Osloregionens organisasjonsform som 
interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i kommuneloven. Den nye loven 
innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i henhold til en av de 
kategoriene som er nevnt over.  
 
I henhold til kommunelovens § 18 – 4 må samarbeidsavtalen vedtas av 
kommunestyre/ fylkesting for at vedkommende kommune/fylkeskommune kan delta i 
Osloregionen interkommunalt politisk råd. Dette kan ikke delegeres.  
 
Kommunestyrene/fylkestingene bør senest gjøre slikt vedtak innen medio oktober 
2020 for at den enkelte kommune/fylkeskommune kan delta i Osloregionen 
interkommunalt politisk råd fra og med konstituerende møte i representantskapet for 
Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober.  
 
Osloregionens formål og organisering i dag 
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Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, bestående av 68 
kommuner (inkl Oslo kommune) og 2 fylkeskommuner (Viken og Innlandet 
fylkeskommuner). Oslo kommune ved Byrådslederens kontor forestår alliansens 
sekretariatsfunksjoner. 
 
Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som 
styrker Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa. Samarbeidet i regionen skal særlig rettes inn mot utforming av strategier og 
igangsetting av samarbeidsprosesser på områder hvor samordning av deltakernes 
innsats vil være viktig. Alliansen forestår ulike utredningsarbeid, arbeid med å styrke 
samarbeidet innenfor regionen på ulike områder og er en møteplass/arena for 
regionens fylkeskommuner og kommuner. Nesten alle beslutninger fattes ved 
konsensus.  
 
Osloregionen har primært en strategisk rolle. Unntaket er innenfor internasjonal 
profilering, der organisasjonen gjennomfører kampanjer og andre operative tiltak for 
å styrke Osloregionens omdømme og internasjonale posisjon.  Osloregionen 
samarbeider på alle områder med andre organisasjoner om felles prosjekter, og 
bidrar i denne sammenheng også i spleiselag med andre aktører der dette vurderes 
å gi mest effekt i forhold til Osloregionens mål og handlingsplaner.  
 
Osloregionens øverste organ er Samarbeidsrådet, som møtes en gang pr år. 
Samarbeidsrådet vedtar alliansen vedtekter, fastlegger strategier for samarbeidet i 
Osloregionen og fastsetter årlig kontingent.  
 
Osloregionen har et politisk styre. Styret ledes for tiden av byrådslederen i Oslo og 
består for øvrig av lederne i regionrådene på kommunenivå innenfor Osloregionens 
geografi, samt fylkesordførere/fylkesvaraordførere som møter på vegne av 
fylkeskommunene.  Styret møtes 4 – 5 ganger i året. Styret er bl.a. ansvarlig for å 
vedta handlingsplan, budsjett og godkjenne regnskap for Osloregionen. Styret 
behandler saker om ulike prosjekter som gjennomføres i Osloregionens regi, samt 
politiske uttalelser og spørsmål som er av felles interesse for Osloregionen. Styret 
fungerer også som en arena for gjensidig informasjon om aktuelle politiske spørsmål 
internt i regionen.  
 
Styret har opprettet et interessepolitisk utvalg. Interessepolitisk utvalg utarbeider 
politiske uttalelser på vegne av Osloregionen, deltar på høringer i Stortinget og har 
møter med representanter for regjering og Storting på områder som er av interesse 
for samarbeidsalliansen. Utvalget rapporter løpende til styret. 
 
Dette er organene med politisk representasjon.  Osloregionen har videre en 
administrativ koordineringsgruppe, en faggruppe for areal, transport og klima, samt 
faggruppen næringssamarbeidet i Osloregionen. Ved behov opprettes ulike ad hoc 
utvalg.  
Osloregionens sekretariat har to fast ansatte samt tre midlertidige stillinger. 
Direktøren er delegert fullmakter fra styret i samsvar med etatsjeffullmakten i Oslo 
kommune. 
 
Osloregionens styre har vedtatt at sekretariat skal være underlagt de regelverk som 
forøvrig gjelder for Oslo kommunes administrasjon/byrådsavdelingene. Anskaffelser 
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og ansettelser skjer som del av Byrådslederens kontor, og i tråd med 
byrådsavdelingenes regler og praksis. I denne forbindelse opptrer sekretariatet som 
del av Oslo kommune som juridisk subjekt. 
 
For mer informasjon, se www.osloregionen.no  
 
Samarbeidsavtalen 
Sekretariatet i Osloregionen har med bistand fra kommuneadvokaten i Oslo og 
byrådets kontor ved Byrådslederens kontor utarbeidet forslag til samarbeidsavtale i 
tråd med ny kommunelov.  
 
Samarbeidsavtalen vil erstatte dagens vedtekter for Osloregionen. Det er lagt opp til 
at samarbeidsavtalen i minst mulig grad skal avvike fra dagens vedtekter. På enkelte 
områder innebærer imidlertid tilpasning til kommunelovens bestemmelser at det må 
gjøres endringer.  
 
Styret behandlet den 28. januar sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - første 
gangs behandling og gjorde vedtak om å sende utkastet til samarbeidsavtale på 
høring til medlemmene i Osloregionen med frist 15. mars 2020.  
 
Pga. koronasituasjonen, meldte flere av medlemmene at de ikke ville rekke fristen. 
Styret i Osloregionen vedtok en ny timeplan for omdanningen av Osloregionen til 
interkommunalt politisk råd den 28. april 2020, med 1. juni som ny høringsfrist.  
På samme møtet ble det også vedtatt å avholde konstituerende møte i 
representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020.  
 
Høringsprosessen 
Det kom inn høringsuttalelser fra 37 av Osloregionens 70 medlemmer. I noen tilfeller 
er det avgitt felles uttalelser fra regionråd.  
De fleste høringsuttalelsene slutter seg til forslaget som er sendt på høring. Enkelte 
høringsuttalelser foreslår mindre endringer, mens det i noen få tilfeller er foreslått 
mer omfattende endringer.  
De fleste innspillene knytter seg til § 4 Representantskapet, bl.a. valg av styre, 
valgperiode, valg av leder og nestleder samt medlemmenes stemmevekt.  
 
Foreliggende forslag til samarbeidsavtale 
Styret i Osloregionen behandlet den 23. juni i sak 36/20 forslag til samarbeidsavtale 
for Osloregionen interkommunalt politisk råd, og gjorde følgende vedtak:  

1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til 
samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd: 

a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten 
«Osloregionen interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen». 

b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en 
gang pr fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i 
Osloregionen interkommunalt politisk råd».  

c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets 
og styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, 
basert på Osloregionens felles og langsiktige interesser.» erstattes med 
«Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være 
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orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes 
felles og langsiktige interesser». 

2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for 
Osloregionen interkommunalt politisk råd slik det fremkommer av vedlegget til 
saken, og oppfordrer kommunestyrene og fylkestingene i Osloregionens 
medlemskommuner og –fylkeskommuner om å gjøre det samme.  

 
Samlet saksframstilling av sak 36/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd – andre gangs behandling behandlet i styret i 
Osloregionen, samt endelig forslag til samarbeidsavtale er vedlagt saken.  
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren tilrår at samarbeidsavtalen for Osloregionen vedtas. 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 



 
 
 

Dato: 29.06.20 

Til kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 

 Sak 20/2157 Øyvind Såtvedt, 92662986  

 
 
 
 
SAMARBEIDSAVTALE FOR OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK 
RÅD 
 
Det vises til brev datert 29. januar og 5. mai 2020 angående høring om samarbeidsavtale i forbindelse med 
omdanning til av samarbeidsalliansen Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. Kommunelovens kapittel 
18.  Fristen for høringen var 1. juni 2020.  
 
Styret i Osloregionen behandlet forslaget til samarbeidsavtale og høringssvar fra medlemmene den 23. juni i sak 
36/20 Forslag til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd – andre gangs behandling, og 
gjorde følgende vedtak:  
 

1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd: 

a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen interkommunalt 
politisk råd» eller «Osloregionen». 

b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr fireårsperiode 
vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen interkommunalt politisk råd».  

c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal 
være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på Osloregionens felles og langsiktige 
interesser.» erstattes med «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal 
være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og langsiktige 
interesser». 

2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk 
råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer kommunestyrene og fylkestingene i 
Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner om å gjøre det samme. 

 
I henhold til kommuneloven § 18 – 4 må alle kommuner og fylkeskommuner som skal delta i det interkommunale 
rådet vedta samarbeidsavtalen. Avtalen må behandles av kommunestyret eller fylkesting. Dette kan ikke 
delegeres. Dersom man ønsker å delta i det interkommunale politiske rådet, må alle kommunene og 
fylkeskommunene slutte seg til likelydende avtale. Det er derfor ikke anledning til å foreta endringer i avtalen nå.  
 
Dato for konstituerende møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd, der alle 
deltagende kommuner og fylkeskommuner har møterett, er den 28. oktober 2020. Vi ber om at vedtak fra 
behandlingen av samarbeidsavtale i kommunestyre/fylkesting sendes sekretariatet i Osloregionen senest den 20. 
oktober.  
 
Vedlagt er styrets forslag til samarbeidsavtale, samlet saksframstilling av styrets sak 36/20 Forslag til 
samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd – andre gangs behandling, samt skisse til 
saksframlegg til bruk i kommunene og fylkeskommunene.  
 
Styret i Osloregionen har den 23. juni avgitt innstilling i to saker som skal behandles på det konstituerende 
representantskapsmøtet den 28. oktober; Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024 samt kontingent for 



2021. Disse sakene vil også bli sendt medlemmene sammen med innkalling til møte i representantskapet, men
vedlegges også dette brevet til orientering for Osloregionens medlemmer.

T.o. er også rapport om evaluering av profileringsarbeidet i regi av Osloregionen, behandlet av styret den 23. juni,
også vedlagt.

Ta gjerne kontakt med undertegnende for eventuelle spørsmål.

Med vennlig hilsen

Øyvind Såtvedt
Direktør
Osloregionens sekretariat

Oyvind.satvedt@osloregionen.no
Tlf. 926 62 986

Vedlegg:
Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd vedtatt av styret i Osloregionen 23. juni
2020
Samlet saksframstilling sak 36/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd –
andre gangs behandling
Skisse til saksframlegg i kommunene og fylkeskommunene

Styrets innstilling, forslag til Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024
Styrets innstilling i sak om kontingent 2021
Rapport om evaluering av profileringsarbeidet i regi av Osloregionen



Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 
 

§ 1 Navn, deltakere og rettslig status 

Osloregionen stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Osloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring 
av samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene i samarbeidsalliansen Osloregionen, 
etablert 12. desember 2004.  

Deltakerne er de av samarbeidsalliansen Osloregionens medlemmer som har vedtatt 
samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet, se vedlegg 1. Ytterligere deltakere kan opptas i henhold 
til kommuneloven § 18 – 4.  

Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås av Oslo 
kommune på vegne av Osloregionen. Oslo kommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet 
jfr. § 7, og arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvar jfr. § 8 og 9. 

Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune/fylkeskommune og fastsettes gjennom 
vedtak for det enkelte budsjettår.  

§ 2 Formål 

Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en bærekraftig og 
internasjonalt konkurransedyktig region. Osloregionen skal bidra til en flerkjernet utvikling i 
regionen, basert på lokale fortrinn.  

§ 3 Myndighet og oppgaver 

Osloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:  

a) Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene 
b) Utarbeide felles rådgivende strategier  
c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen 
d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale 

interesser. 
e) Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles 

regionale interesser.  
f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles 

identitet innenfor samarbeidet 

I denne sammenheng har Osloregionen myndighet til å forvalte de tilskuddsordningene som ligger til 
Osloregionen interkommunalt politisk råd. Osloregionen har myndighet til å fatte vedtak om interne 
forhold i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Osloregionen har ikke myndighet til å fatte 
enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd.  

§ 4 Representantskapet 

Representantskapet er øverste organ i Osloregionen.  



Representantskapet ledes av Osloregionens leder. Ved leders fravær ledes Osloregionen av 
nestleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede velges en møteleder av og blant 
tilstedeværende medlemmer.  

Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i Osloregionen, fastsetter årlig kontingent og 
godkjenner regnskap og årsberetning for Osloregionen. Representantskapet skal minst en gang pr 
fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen interkommunalt politisk råd. 

Hver deltager i Osloregionen deltar i representantskapet med ett medlem med én stemme hver. 
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. 

Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og 
stemmerett representantskapet.  

Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan sammenkalles 
ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et forslag om slik innkalling støttes 
av minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører. 

Representantskapet velger: 

 Inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for ett år. 

Blant styremedlemmene velger representantskapet: 

 Leder for Osloregionen og styret for ett år 
 Nestleder for Osloregionen og styret for ett år 

Dessuten velger representantskapet: 

 Valgkomite med leder og to medlemmer for ett år 

§ 5 Styret 

Styret er det utøvende organ for Osloregionen. 

Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de strategier for 
Osloregionen som er besluttet av representantskapet.  

Styret vedtar årlig budsjett for Osloregionens virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er 
tillagt styret og ivaretar ellers løpende Osloregionens interesser mellom møtene i 
representantskapet. 

I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslags- og 
stemmerett. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Styret kan bestemme at også andre kan delta 
og gis talerett i møtene. Styrets møter holdes for åpne dører. 

Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når minst 1/3 av styremedlemmene krever 
det. 

Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av representantskapet. 



Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av Osloregionen. 

§ 6 Organer underlagt styret 

Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder og nestleder og inntil tre 
medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Representantskapet beslutter mandat for 
arbeidsutvalget. 

Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse bestemte 
oppgaver eller utrede bestemte spørsmål. 

§ 7 Sekretariatet 

For å ivareta daglig drift, nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de 
politiske organene i sammenslutningen opprettes et sekretariat. Sekretariatet er direkte underlagt 
styret.   

Oslo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Styret utpeker en 
ansettelseskomité til å bistå ved ansettelse av sekretariatsleder ved sekretariatet.  

§ 8 Saksbehandling 

Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne omforente 
løsninger, basert på medlemmenes felles og langsiktige interesser  

For saksbehandling i sekretariatet gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og om 
taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet. 

§ 9 Revisjon 

Oslo kommunerevisjon foretar revisjon av Osloregionen.  

§ 10 Endring av samarbeidsavtalen 

Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må besluttes 
av alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen.  

Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde 
ledd kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte 
stemmene.  

§ 11 Uttreden 

Uttreden av Osloregionen meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks måneder før uttreden. 
Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte. 

Ved uttreden frasier kommunene/fylkeskommunene seg sin eierandel i Osloregionen.  

§ 12 Oppløsning 

Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall.  



Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet. 

Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.  

Ved oppløsning har Oslo kommune ansvar for oppbevaring av Osloregionens arkiver.  

Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste 
års kontingentfastsettelse.  
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Osloregionen 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING 

 

Styret i Osloregionen, 23.6.20        Sak nr. 36/20 

Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen  

 

Samarbeidsavtale for Osloregionen - andre gangs 
behandling   
 

Vedtak: 

1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale 
for Osloregionen interkommunalt politisk råd: 

a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen 
interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen». 

b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr 
fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen 
interkommunalt politisk råd».  

c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og 
styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på 
Osloregionens felles og langsiktige interesser.» erstattes med 
«Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være 
orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og 
langsiktige interesser». 

2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer 
kommunestyrene og fylkestingene i Osloregionens medlemskommuner og –
fylkeskommuner om å gjøre det samme.  

 

Saksfremstilling: 
 

Bakgrunn 

I henhold til ny kommunelov § 17-1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom 
interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, 
interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte 
som det er rettslig adgang til. Av forarbeidene til loven fremgår det at man ønsker en 
formalisering av det interkommunale og-fylkeskommunale samarbeidet i større grad. 
Osloregionens organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i 
kommuneloven. Den nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i 
henhold til en av de kategoriene som er nevnt over.  

Styret i Osloregionen behandlet den 17. september 2019 sak 39/19 Konsekvenser av ny 
kommunelov for Osloregionen, og gjorde følgende vedtak:  

1. Det igangsettes en prosess med sikte på omdanning av samarbeidsalliansen 
Osloregionen til interkommunalt politisk råd jfr. Kommunelovens kapittel 18.  



2 

 

2. Sekretariatet utarbeider utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd.  

3. Etter behandling i styret, sendes forslag til samarbeidsavtale ut på høring til 
Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner.  

4. Representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd trer sammen 
når medlemmene i løpet av våren 2020 har behandlet forslag til 
samarbeidsavtale. 

 

Sekretariatet i Osloregionen har med bistand fra kommuneadvokaten i Oslo og byrådets 
kontor ved Byrådslederens kontor utarbeidet forslag til samarbeidsavtale i tråd med ny 
kommunelov.  

Samarbeidsavtalen vil erstatte dagens vedtekter for Osloregionen. Fra sekretariatets side er 
det i utgangspunktet er det lagt opp til at samarbeidsavtalen i minst mulig grad skal avvike fra 
dagens vedtekter. På enkelte områder innebærer imidlertid tilpasning til kommunelovens 
bestemmelser at det må gjøres endringer.  

Styret behandlet den 28. januar sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - første gangs 
behandling og gjorde vedtak om å sende utkastet til samarbeidsavtale på høring til 
medlemmene i Osloregionen med frist 15. mars 2020.  

Pga. koronasituasjonen, meldte flere av medlemmene at de ikke ville rekke fristen. Styret i 
Osloregionen vedtok en ny timeplan for omdanningen av Osloregionen til interkommunalt 
politisk råd den 28. april 2020 i sak 27/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - videre 
prosess:  

1. Ny frist for å avgi høringssvar på utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd settes til 1. juni 2020.  

2. Styret behandler forslag til samarbeidsavtale den 23. juni 2020 

På samme møtet ble det også vedtatt å avholde konstituerende møte i representantskapet i 
Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020.  

 

Høringsprosessen 

Høringsbrev ble sendt til medlemmene 29. januar. Det ble sendt påminnelse den 2. mars. 
Den 5. mai ble det sendt brev til medlemmene om endret fremdrift i arbeidet med omdanning 
av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. styrets vedtak 28. april.  

Det er kommet inn høringsuttalelser fra 37 av Osloregionens 70 medlemmer. I noen tilfeller 
er det avgitt felles uttalelser fra regionråd.  

De fleste høringsuttalelsene slutter seg til forslaget som er sendt på høring. Enkelte 
høringsuttalelser foreslår mindre endringer, mens det i noen få tilfeller er foreslått mer 
omfattende endringer.  

De fleste innspillene knytter seg til § 4 Representantskapet, bl.a. valg av styre, valgperiode, 
valg av leder og nestleder samt medlemmenes stemmevekt.  

Sekretariatet har i sitt forslag lagt til grunn at omdanningen til interkommunalt politisk råd så 
langt som mulig skal innebære mulighet for videreføring av de som er praksis i Osloregionen 
i dag, samtidig som representantskapet gis handlingsrom til eventuelt å gjøre endringer 
senere. Sekretariatet mener at de opprinnelige utkastet balanserer disse hensynene, og har 
derfor i hovedsak foreslått å avvise endringsforslagene knyttet til disse spørsmålene.  

Endringsforslagene kommenteres under.  
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Forslag til endringer i samarbeidsavtalen 

 

Generelt 

Innkommet forslag fra Oslo kommune: 

Oslo kommune viser til at det i utkast til samarbeidsavtale benyttes ulike betegnelser på 
«Osloregionen interkommunale politiske råd», blant annet benyttes «rådet». Dette kan skape 
misforståelser. Det kan være hensiktsmessig at man i avtaleteksten gjennomgående 
benytter «Osloregionen interkommunale politiske råd» eller «Osloregionen» som betegnelse 
på organisasjonen. 

Sekretariatets vurdering: 

Forslaget innarbeides ved at der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten 
«Osloregionen interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen».  

Innkommet forslag fra Gardermoen Interkommunalt politisk råd (GRIP), samt 
likelydende fra Nes kommune:  

Hvorvidt profileringsarbeidet (Oslo Brand Partner Arena) skal innlemmes i 
Osloregionen interkommunalt politisk råds ordinære organisering og finansiering, 
inkludert økonomiske konsekvenser av dette, anbefales belyst i egen sak og forelagt 
medlemmene i Osloregionen til uttalelse før endelig beslutning i styret. 
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatets vurdering er at det trolig ikke lar seg gjøre å opprettholde to separate 
beslutningsarenaer med hver sine budsjetter innenfor rammen av Osloregionen 
interkommunalt politisk råd dersom kravene til organiseringen i kommuneloven skal 
oppfylles. Styret i Osloregionen vedtok på denne bakgrunn den 28. januar sak 6/20 å avvikle 
Oslo Brand Partner Arena.  
 
Representantskapet i Osloregionen skal behandle «Strategiske føringer for Osloregionen 
2021 – 2024» der det fremgår hvilke arbeidsområder Osloregionen skal arbeide med i den 
kommende fireårsperioden. Styrets innstilling til representantskapet vil bli vedlagt forslag til 
samarbeidsavtale som sendes medlemmene i slutten av juni 2020.  
 
Representantskapet skal også behandle sak om medlemskontingent for 2021, der det er 
foretatt en vurdering av Osloregionens ressursbehov. Styrets innstilling i denne saken vil 
også bli lagt ved forslag til samarbeidsavtale. Styret har sluttet seg til at det i løpet av 2020 
skal utarbeides en fireårig strategi for profileringsarbeidet. Det vil være naturlig med en bred 
involvering av medlemmene i forbindelse med dette arbeidet.  
 
Det er videre gjennomført en evaluering av Osloregionens profileringsarbeid. Også rapporten 
fra denne evalueringen vil være vedlagt forslaget til samarbeidsavtale.  
 
Sekretariatets vurdering er at forslaget er ivaretatt av sakene som skal behandles av 
representantskapet og de øvrige prosessene knyttet til arbeidet med profilering.  
 

Forslag fra Kongsbergregionen: 

Det kan bli kort tid for kommune til å politisk behandle den endelige utgaven med den 
tidsplanen det er lagt opp til. 

 

 

Sekretariatets vurdering: 
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Dette anses ivaretatt i og med den reviderte fremdriftsplanen for omdanning av 
Osloregionen, jfr. vedtak i sak 27/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - videre prosess.  

 

§ 1 Navn, deltakere og rettslig status 

Forslag sendt på høring: 

Osloregionen stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Osloregionen interkommunalt 
politisk råd er en videreføring av samarbeidet mellom kommunene og 
fylkeskommunene i samarbeidsalliansen Osloregionen, etablert 12. desember 2004.  

Deltakerne er de av samarbeidsalliansen Osloregionens medlemmer som har vedtatt 
samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet, se vedlegg 1. Ytterligere deltakere kan 
opptas i henhold til kommuneloven § 18 – 4.  

Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås 
av Oslo kommune på vegne av Osloregionen. Oslo kommune har også 
arbeidsgiveransvar for sekretariatet jfr. § 7, og arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvar 
jfr. § 8 og 9. 

Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune/fylkeskommune og fastsettes 
gjennom vedtak for det enkelte budsjettår. 

Kommentar: 

Her er det lagt vekt på at omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk råd er en 
videreføring av Osloregionen etablert i 2005. Deltakerne er de av Osloregionens medlemmer 
som har vedtatt samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet.  

Det formelle navnet vil være «Osloregionen interkommunalt politisk råd». Det legges til grunn 
at man utad fortsatt kan benytte «Osloregionen», som tidligere.  

Det er ikke lagt opp til endringer når det gjelder rettslig status, dvs. at Osloregionen 
interkommunalt politisk råd ikke vil være et eget rettssubjekt. I de aller fleste tilfeller vil 
Osloregionen være en del av Oslo kommune som rettssubjekt, f.eks. i forbindelse med 
anskaffelser, ansettelser og andre avtaleforhold.  

Det er ikke foreslått endringer i prinsippene for kontingent. 

 

Innkommet forslag fra Kongsbergregionen: 

Det bør sjekkes ut om kravet om at den enkelte kommunes eierandel skal stå i 
samarbeidsavtalen i hht. kml. § 18-4 er oppfylt i avtalen. 

 

Sekretariatets vurdering: 

Dette spørsmålet er vurdert av Kommuneadvokaten i Oslo og anses ivaretatt i forslaget. 
Osloregionen interkommunalt politisk råd er ikke et eget rettssubjekt. Det økonomiske 
oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste års 
kontingentfastsettelse, jfr. § 12 i forslaget til samarbeidsavtale.  

 

 

 

 

§ 2 Formål 



5 

 

Forslag sendt på høring: 

Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en 
bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region. Osloregionen skal bidra til en 
flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale fortrinn. 

Kommentar: 

Beskrivelsen av formål er i stor grad basert på nåværende visjon for samarbeidet. Mens det i 
dag heter at: «Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som 
styrker Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa», 
heter det i forslaget at: «Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke 
Osloregionen som en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.» Referansen til 
«Europa» er med andre ord erstattet med et videre internasjonalt perspektiv.  

I tillegg er målsettingen om å bidra til en «flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale 
fortrinn», nå også inkludert i formålet for organisasjonen.  

 

§ 3 Myndighet og oppgaver 

Forslag sendt på høring: 

Osloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens 
formål:  

a. Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene 

b. Utarbeide felles rådgivende strategier  

c. Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen 

d. Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles 
regionale interesser. 

e. Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der 
det er felles regionale interesser.  

f. Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking 
av felles identitet innenfor samarbeidet 

I denne sammenheng har Osloregionen myndighet til å forvalte de 
tilskuddsordningene som ligger til rådet. Osloregionen har myndighet til å fatte vedtak 
om interne forhold i rådet. Osloregionen har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jfr. 
kommuneloven § 18 – 1 annet ledd. 

Kommentar: 

Dette er et viktig punkt i samarbeidsavtalen som følger av bestemmelsene i kommuneloven 
om interkommunalt politisk råd. Formuleringene er i tråd med gjeldende vedtekter, 
strategiske føringer for Osloregionen vedtatt i 2016, og praksis i Osloregionen.  

I det siste avsnittet er det bl.a. en referanse til forvaltning av tilskuddsordninger. Det er ingen 
slike tilskuddsordninger i dag. Denne formuleringen er tatt med for å gi rom for at man i 
fremtiden eventuelt kan forvalte tilskuddsordninger, dersom rådet vedtar dette, uten at alle 
kommunene og fylkeskommunene som inngår i samarbeidet må vedta en ny 
samarbeidsavtale.  

 

 

 

Forslag fra Fredrikstad kommune: 
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Det er viktig for Fredrikstad kommune at samarbeidet i Osloregionen bidrar til effektivisering 
av viktige oppgaver. Det at sekretariatet kan utarbeide grunnlag for saker som skal 
behandles i kommunene og fylkeskommunene er positivt. Det er lite hensiktsmessig at 
Osloregionen arbeider med de samme sakene som fylkeskommunene, kommuneregionene 
og kommunene. Fredrikstad kommune mener at Osloregionen bør være opptatt av oppgaver 
som er så store eller komplekse at hver enkelt kommune ikke kan gjennomføre dem alene. 

Sekretariatets vurdering: 

Sekretariatet slutter seg til Fredrikstad kommunes vurdering. Avgrensning av Osloregionens 
arbeid vil særlig kunne gjøres i forbindelse med representantskapets behandling av 
strategier for Osloregionens arbeid, samt i forbindelse med styrets behandling av årlige 
handlingsplaner og budsjett. Det vises til forslag under § 4 om presisering av 
representantskapets behandling av strategiske føringer for Osloregionens arbeid. Etter 
sekretariatets vurdering, vil behandlingen av disse plan- og strategidokumentene gi 
tilstrekkelig rammer for å definere Osloregionens oppgaver og rolle.  

 

§ 4 Representantskapet 

Forslag sendt på høring: 

Representantskapet er øverste organ i Osloregionen.  

Representantskapet ledes av rådets leder. Ved leders fravær ledes rådet av 
nestleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede velges en møteleder av og 
blant tilstedeværende medlemmer.  

Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i rådet, fastsetter årlig 
kontingent og godkjenner regnskap og årsberetning for rådet.  

Hver deltager i Osloregionen deltar i representantskapet med ett medlem med én 
stemme hver. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. 

Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, 
forslags- og stemmerett representantskapet.  

Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan 
sammenkalles ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et 
forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. 
Representantskapets møter holdes for åpne dører. 

Representantskapet velger: 

 Inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for ett år. 

Blant styremedlemmene velger representantskapet: 

 Leder for rådet og styret for ett år 

 Nestleder for rådet og styret for ett år 

Dessuten velger representantskapet: 

 Valgkomite med leder og to medlemmer for ett år 

Kommentar: 

Representantskapet blir navnet på Osloregionens høyeste organ, og erstatter 
Samarbeidsrådet i dagens vedtekter.  

Det følger at lovverket at representantskapet skal godkjenne årsberetning og regnskap. 
Denne myndigheten har tidligere ligget til styret. Det er også krav om at representantskapet 
skal velge styret. I forslaget til samarbeidsavtale er det lagt rammer som sørger for at 
sammensetningen i praksis kan være den samme som med dagens ordning. I dag velges 
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ikke styret, men er basert på valg av representanter fra de enkelte fylkeskommuner og 
regionråd/kommunesamarbeid i regionen.  

Representantskapet må også velge leder og nestleder. I dag er det styret selv som velger 
leder og nestleder.  

For å forestå en god prosess rundt valgene til styret samt leder og nestleder, foreslås det å 
etablere en valgkomite som velges av representantskapet.  

 

Innkommet forslag fra Kongsbergregionen: 

Det står i dag ikke hvor mange deltakerkommuner som er med i samarbeidet. Dette kan 
variere, men antallet på maks 20 styremedlemmer står fast. Burde styrets størrelse heller 
vært en prosentandel av antall medlemmer? 

Det er ikke lagt noen føringer for hvem som bør inn i et styre – fordeling geografi, 
forvaltningsnivå, størrelse, faste medlemmer o.l. Dette bør kanskje vurderes for å lette 
prosessen for valgkomiteen og sikre et styre som er beslutningsdyktig og representerer 
eierne på en god måte. 

Sekretariatets vurdering: 

Antall styremedlemmer er knyttet til antallet kommuneregioner og fylkeskommuner som 
deltar i samarbeidet. Forslaget på 20 er det samme antallet styremedlemmer som utgjør 
styret i dag. Dagens styresammensetning baserer seg på at lederne for kommuneregionene 
samt representanter for fylkeskommunene og Oslo utgjør styret. Med en valgkomite vil man i 
prinsippet stå friere med hensyn hvem som utgjør styret og hvilke kriterier for 
representativitet som legges til grunn ved valget av styret. Sekretariatet har vært opptatt av 
at samarbeidsavtalen skal gi rom for dagens praksis videreføres så langt dette er mulig 
dersom det er ønskelig, selv om styremedlemmene skal formelt velges av 
representantskapet. Sekretariatet har vurdert det som uhensiktsmessig å angi føringer for 
sammensetningen av styret i samarbeidsavtalen. Representantskapet kan imidlertid gi 
føringer for dette gjennom eget vedtak, hvis ønskelig.  

Det er teoretisk mulig at dagens prinsipper for sammensetning av styret vil gjøre det aktuelt å 
øke antallet styremedlemmer, f.eks. dersom ytterligere kommuner eller fylkeskommuner 
slutter seg til samarbeidet. Representantskapet vil da ha anledning til å endre bestemmelsen 
i samarbeidsavtalen når det gjelder antall styremedlemmer, jfr. Kommuneloven § 18 – 4, 
dersom dette skulle være ønskelig.  

Antallet styremedlemmer i forhold til antallet medlemmer er i dag 28,7 %, men med unntak 
av Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune, er det ikke 
enkeltmedlemmer som sitter i styret, men representanter for kommuneregioner. Dersom man 
vil fortsette å legge dette prinsippet til grunn, vil en prosentandel derfor ikke nødvendigvis 
være en god måte å angi styrets størrelse på.  

Sekretariatet anbefaler derfor at forslaget avvises.   

 

Innkommet forslag fra Kongsbergregionen: 

Det er viktig at det legges til rette for at Representantskapet får nok tid til å tenke strategisk 
og kan gi styret gode overordnede føringer. Gode prinsipper på fordelinger, valg o.l. bidrar til 
bedre tid til arbeid med strategisk utvikling m.m. Det bør vurderes om samarbeidsavtalen 
legger godt nok til rette for dette. 

 

Sekretariatets vurdering: 
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Sekretariatet er enig i at det er viktig at representantskapet får en strategisk rolle, med gode 
føringer for styrets arbeid. Dagens praksis er at det hvert fjerde år utarbeides strategiske 
føringer for Osloregionens arbeid som vedtas av Samarbeidsrådet, som i dag er øverste 
organ. Sekretariatet vil foreslå at dette videreføres.  

Sekretariatets forslag er at dette innarbeides med en tilsvarende formulering som i dagens 
vedtekter.  

 

Innkommet forslag fra Kongsbergregionen: 

Det bør vurderes om nestleder automatisk rykker opp som leder året etter, for å sikre 
kontinuitet. 

Sekretariatets vurdering: 

Sekretariatet anbefaler at de ikke gis føringer for hvem som skal velges som leder i 
samarbeidsavtalen. Representantskapet kan likevel legge en slik praksis til grunn dersom 
det ønsker det.  

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.  

 

Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune: 

Det foreslås at hver enkelt kommune og fylkeskommune skal være representert med en 
stemme, uansett størrelse på kommunen. Dette er i tråd med tidligere praksis, hvor de store 
kommunene er rause overfor de mindre. På den annen side får de små kommunene med en 
slik modell så stor innflytelse at de kan forhindre at byene får nødvendig utvikling. Det kan 
virke udemokratisk. Kommunedirektøren mener derfor at stemmevekten i representantskapet 
ideelt sett bør gjenspeile antall innbyggere i kommunene. 

Sekretariatets vurdering: 

Forslaget i samarbeidsavtalen er tilsvarende dagens vedtekter for Osloregionen.  

Dersom innbyggertall legges til grunn for kommunenes stemmevekt på representantskapet, 
vil dette innebære at de største kommunene får vesentlig større innflytelse enn de mindre. I 
forhold til dagens innbyggertall i kommunene i Osloregionen, vil Oslo kommune alene sitte 
med mer enn 30 % av stemmene, mens f.eks. Fredrikstad vil ha 3,6 % av stemmene og 
Enebakk vil ha 0,48 % av stemmene på representantskapet. Det er også vanskelig å vurdere 
hvilken stemmevekt som skal gis til fylkeskommunene. Sekretariatet vil på denne bakgrunn 
ikke anbefale forslaget.  

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.  

 

Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune: 

Det foreslås at valgperioden for både styremedlemmer og representantskapet skal være ett 
år. Fredrikstad kommune vurderer at en så kort valgperiode kan medføre dårlig kontinuitet i 
arbeidet. Osloregionens aktiviteter har ofte en lang horisont og det er lite et styre klarer å 
gjennomføre på ett år. Fredrikstad kommune mener at det vil kunne gi bedre kontinuitet om 
valgperioden følger valgperioden for kommuner og fylkeskommuner på fire år. 

Sekretariatets vurdering: 

Sekretariatet er enig i at det ville være en fordel med mer kontinuitet enn ett år av gangen i 
styret. Bakgrunnen for forslaget i samarbeidsavtalen er et formål om å legge til rette for at 
lederne av kommunerådene utgjør styrets medlemmer, slik som praksis er i dag. Enkelte 
regionråd velger ny leder hvert år. Formuleringen i forslaget til samarbeidsavtale er ikke til 
hinder for at styremedlemmer gjenvelges der regionrådene har som praksis å gjenvelge sine 
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ledere, og gir samtidig adgang til å endre representasjonen der det er nye ledere hvert år. 
Etter en samlet vurdering mener sekretariatet at det er mest hensiktsmessig å ha 
valgperioder i styret på ett år.  

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.  

 

Innkommet forslag fra Sarpsborg kommune: 

Valgperioden for både styremedlemmer og representantskapet bør følge valgperioden for 
kommuner og fylkeskommuner på fire år. 

Sekretariatets vurdering: 

Det vises til vurderingen av forslaget fra Fredrikstad kommune.  

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.  

 

Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune: 

Størrelsen på styret er foreslått til hele tjue personer. En slik gruppering nærmer seg en 
mindre forsamling og er for stor til å være et fungerende kollegium, hvor diskusjonen kan gå 
over bordet. Gruppedynamikken vil være vanskelig å skape og møtene må bli mer formelle, i 
likhet med et kommunestyre. Årsaken til at man har valgt en så stor gruppe er nok at man 
ønsker at alle regioner og fylkeskommuner skal være representert i styret. Størrelsen på 
styret medfører at man må etablere et arbeidsutvalg, som er mer operasjonelt. 

Samarbeidsavtalen foreslår at representantskapet skal velge en valgkomité, som igjen skal 
foreslå representanter til et styre. Hvis det er slik at hver enkelt region og fylkeskommune 
stiller med sin leder, så vil ikke valgkomiteen ha noen oppgave. Velger man et mindre styre, 
vil valgkomiteen ha en viktig oppgave med å få alle til å føle seg representert. Det er viktig at 
styret i Osloregionen er aktivt, og at medlemmene bidrar med både tid, kunnskap og erfaring. 
Det er derfor viktigere at de rette personene er i styret enn at alle er representert. 

Fordi Osloregionen er et folkevalgt organ er det krav om kjønnsbalanse. Hvis hver enkelt 
region stiller med sin regionrådsleder, vil det være vanskelig å påvirke kjønnsbalansen. 

Valgkomiteen må påse at de rette personene bekler vervene, og at det er riktig balanse både 
når det gjelder kjønn, alder og geografi. Hvis det skulle oppstå kamp om plassene, bør det 
oppfattes som positivt. 

Sekretariatets vurdering: 

Det vises til forslag fra Kongsbergregionen om antallet styremedlemmer og sekretariatets 
vurdering av dette.  

Det er riktig at sekretariatet mener at samarbeidsavtalen så langt som mulig bør gi adgang til 
å videreføre dagens praksis med at styret består av representanter fra Oslo, 
kommuneregionene og fylkeskommunene dersom medlemmene ønsker det. Tallet på 20 er 
midlertid et øvre tak, og det er ikke noe i veien for å velge et mindre styre.  

Noen må legge frem en innstilling til representantskapet med forslag om hvem og hvor 
mange som skal velges. Sekretariatet mener at alternativene med at dette enten er 
sekretariatet eller styret selv ikke vil være en ryddig ordning. Sekretariatet anbefaler derfor at 
det velges en egen valgkomite av representantskapet for å ivareta dette ansvaret. 
Valgkomiteen må også hensynta kjønnsmessig balanse i sitt forslag. Det er riktig at dette 
teoretisk kan innebære avvik fra prinsippet om representasjon tilsvarende dagens ordning.  

Sekretariatet er enig i at 20 personer er et stort styre, men representantskapet står som sagt 
fritt til å velge et styre med færre representanter hvis dette er ønskelig. Representantskapet 
har også adgang til å endre samarbeidsavtalen slik at det eventuelt også velges et 
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arbeidsutvalg, dersom representantskapet ønsker dette, jfr. utkastet til samarbeidsavtale § 6 
Organer underlagt styret.  

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.  

 

Innkommet forslag fra Sarpsborg kommune: 

Det bør vurderes et mindre styre enn 20 personer.  

Sekretariatets vurdering: 

20 personer er angitt som et øvre tak i utkastet til samarbeidsavtale. Representantskapet har 
anledning til å velge et mindre styre dersom dette er ønskelig.  

Forslaget anses ivaretatt i utkastet til samarbeidsavtale.  

 

§ 5 Styret 

Forslag sendt på høring: 

Styret er det utøvende organ for Osloregionen. 

Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de 
strategier for rådet som er besluttet av representantskapet.  

Styret vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når 
myndighet er tillagt styret og ivaretar ellers løpende Osloregionens interesser mellom 
møtene i representantskapet. 

I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, 
forslags- og stemmerett. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Styret kan 
bestemme at også andre kan delta og gis talerett i møtene. Styrets møter holdes for 
åpne dører. 

Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når minst 1/3 av 
styremedlemmene krever det. 

Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av 
representantskapet. 

Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av 
Osloregionen. 

Kommentar: 

Med unntak av det som står om § 4, er styrets rolle og funksjon en videreføring av dagens 
praksis. Dette innebærer bl.a. at styret fortsatt vil være ansvarlig for å vedta budsjett og 
handlingsplan for arbeidet.  

 

§ 6 Organer underlagt styret 

Forslag sendt på høring: 

Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder og nestleder og 
inntil tre medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Representantskapet beslutter 
mandat for arbeidsutvalget. 

Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å 
løse bestemte oppgaver eller utrede bestemte spørsmål. 

Kommentar: 
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Her er det gitt rom for å etablere et arbeidsutvalg, dersom dette skulle bli ønskelig. Det er 
ikke noe arbeidsutvalg i dag. Det er også anledning til å etablere andre politiske utvalg. De 
siste årene har styret valgt å oppnevne et interessepolitisk utvalg. Det er viktig å bemerke at 
slike utvalg nå må oppnevnes av representantskapet.  

 

§ 7 Sekretariatet 

Forslag sendt på høring: 

For å ivareta daglig drift, nødvendig administrativ koordinering og 
sekretariatstjenester for de politiske organene i sammenslutningen opprettes et 
sekretariat. Sekretariatet er direkte underlagt styret.   

Oslo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Styret utpeker 
en ansettelseskomité til å bistå ved ansettelse av sekretariatsleder ved sekretariatet. 

Kommentar: 

Det som står her er en videreføring av dagens praksis.  

 

§ 8 Saksbehandling 

Forslag sendt på høring: 

Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å 
finne omforente løsninger, basert på Osloregionens felles og langsiktige interesser. 

For saksbehandling i sekretariatet gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om 
habilitet og om taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om 
dokumentoffentlighet. 

Kommentar: 

Her er det tatt inn en formulering om at saksbehandlingen skal søke å finne omforente 
løsninger. For øvrig er det vist til annet relevant lovverk når det gjelder saksbehandlingen. 

 

Endringsforslag fra Oslo kommune: 

Oslo kommune foreslår å justere teksten til «Saksbehandlingen i representantskapets og 
styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes 
felles og langsiktige interesser». 

Sekretariatets vurdering: 

Forslaget fra Oslo kommune innarbeides.  

 

§ 9 Revisjon 

Forslag: 

Oslo kommunerevisjon foretar revisjon av Osloregionen. 

Kommentar: 

Dette er en videreføring av dagens praksis.  

 

 

§ 10 Endring av samarbeidsavtalen 
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Forslag: 

Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde 
ledd, må besluttes av alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen.  

Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er 
nevnt i fjerde ledd kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med 
minst 2/3 av de avgitte stemmene. 

Kommentar: 

Det som står her følger av kommunelovens bestemmelser.  

 

§ 11 Uttreden 

Forslag: 

Uttreden av Osloregionen meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks 
måneder før uttreden. Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende 
årsskifte. 

Ved uttreden frasier kommunene/fylkeskommunene seg sin eierandel i Osloregionen. 

Kommentar: 

Første avsnitt er i tråd med gjeldende vedtekter. Andre avsnitt er en følge av 
kommunelovens bestemmelser om interkommunalt politisk råd.  

 

§ 12 Oppløsning 

Forslag: 

Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall.  

Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet. 

Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.  

Ved oppløsning har Oslo kommune ansvar for oppbevaring av Osloregionens arkiver.  

Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel 
fastsatt ved siste års kontingentfastsettelse. 

Kommentar: 

Her foreslås det noen justeringer, bl.a. basert på råd fra Kommuneadvokaten. 
Formuleringene skal både sikre forutsigbarhet og smidighet i forbindelse med en eventuell 
oppløsning. Det er også tatt inn en ny formulering om fordelingsnøkkel til bruk for det 
økonomiske oppgjøret ved oppløsning. Dette er en ny formulering.  

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet mener det fremlagte forslaget til samarbeidsavtale med foreslåtte endringer 
ivaretar kravene til organiseringen som følger av kommunelovens bestemmelser om 
interkommunalt politisk råd, samtidig som samarbeidet i stor grad videreføres i samme form 
som i dag. Dette bør legge gode rammer for det regionale samarbeidet i Osloregionen.  

 

Behandling i administrativ koordineringsgruppe 

Saken ble behandlet i Osloregionens administrative koordineringsgruppe den 2. juni 2020. 
Det var ingen merknader til saken.   



STRATEGISKE FØRINGER FOR OSLOREGIONEN 2021 - 2024 
 
VISJON 

Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.  
 
Visjonen skal blant annet nås ved å jobbe for en flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale fortrinn.  
 
Osloregionen er Norges mest folkerike område, og ønsker å være en bidragsyter til å styrke forutsetninger 
for vekst og utvikling i hele Norge. 
 
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal i perioden bidra til å nå følgende av FNs bærekraftmål: 

 Mål 9: Innovasjon og infrastruktur 
 Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 
 Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 
 Mål 13: Stoppe klimaendringene 
 Mål 17: Samarbeid for å nå målene 

 
ROLLER OG ARBEIDSFORMER  
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal gjennom sitt arbeid: 

 utvikle felles holdninger og strategier  
 ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter  
 styrke felles identitet  
 skape møteplasser og nettverk 
 drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling  
 samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner 
 samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen 

 
INNSATSOMRÅDER OG PRIORITERTE AKTIVITETER 2021 - 2024   
1. Areal, transport, mobilitet og logistikk 

 Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi, herunder utarbeide en målrettet 
oppfølgingsplan. Blant de viktigste temaene er: 

o Flerkjernet utvikling i Osloregionen med hensyn til arealpolitikk og transportsystem 
o Forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og tettsteder 
o Effektive og bærekraftige transportsystemer lokalt, regionalt og internasjonalt, for både 

persontransport og gods og logistikk.  
o Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk mangfold, grønnstruktur, 

landbruksområder og friluftsområder 
 Gjennomføre en vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de siste årene og nye 

utfordringer. Et eventuelt forslag til revisjon av strategien legges frem i perioden. 
 Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor nasjonale myndigheter, EU og 

andre organisasjoner. 
 Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer kunnskap og samforståelse i regionen.  



 
2. Klima og miljø 

 Følge opp Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, signert 7.2.2019 og eventuelt å 
gjennomføre oppdatering av erklæringen i perioden. 

 Foreta jevnlige kartlegginger av klimastatus i Osloregionen 
 Skape arenaer for å dele kunnskap om tiltak for å redusere klimagassutslipp og bedre klimatilpasning 

i kommunene/fylkeskommunene i Osloregionen 
 Fremme gjenbruk og sirkulærøkonomi gjennom en regional karlegging av materialstrømmer i 

Osloregionen 
 Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser 
 Ta vare på natur- og artsmangfold i regionen 

 
3. Konkurransekraft og attraktivitet 

 Kartlegge og dele kunnskap om regionens komparative fortrinn innen næringsutvikling, kompetanse, 
kultur og opplevelse, samfunn og politikk.  

 Utvikle en handlingsrettet fireårig strategi for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon og 
synlighet basert på Osloregionens internasjonale profileringsstrategi (2015), med mål om å øke 
Osloregionens attraktivitet for talent, beholde og tiltrekke investeringer, besøkende og attraktivitet i 
internasjonalt samarbeid. 

 Gjennomfører prosjekter i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, samt andre offentlige og 
private aktører i profileringsarbeidet for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon. 

 Bidra til å etablere en plattform for et tettere regionalt samarbeid om internasjonal profilering der 
både kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, akademia, kulturinstitusjoner og andre relevante 
organisasjoner inngår.   

 Kartlegge og bevisstgjøre beslutningstagere om barrierer og utfordringer for å tiltrekke talent, 
investeringer og besøkende til regionen.  

 Skape arenaer for å dele kunnskap og erfaringer om stedsmarkedsføring i regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv 

 Samarbeide med og støtte opp om næringsklynger som motorer for en flerkjernet næringsutvikling i 
Osloregionen 

 
4. Felleskap og samarbeid 

 Etablere arenaer for politisk og faglig samarbeid og felles kunnskap om muligheter og utfordringer 
for Osloregionen 

 Samle kunnskap og statistikk om sentrale utviklingstrekk i regionen innenfor bl.a. befolkning, 
næringsliv, transport, areal, miljø og internasjonal attraktivitet.  

 Fremme regionens felles interesser overfor nasjonale myndigheter, EU og andre relevante 
organisasjoner.  
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Osloregionen         
SAKSFREMLEGG 

      
Styret i Osloregionen 23.06.20      Sak nr. 37/20 
Representantskapet i Osloregionen, 28.10.20    Sak nr. XX/20 
   
Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen  
 
 
MEDLEMSKONTINGENT 2021            
 
 
 
INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET I OSLOREGIONEN 
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD: 
 
Kontingent for 2021 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen settes til kr 2,70 pr 
innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommune betaler dobbel 
medlemskontingent. 
 
SAKSFREMSTILLING 
I følge vedtektenes pkt. 3-1 skal samarbeidsrådet fastsette årlig kontingent for Osloregionens 
medlemmer. Forutsatt omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, vil det i 
2020 være representantskapet som behandler dette. Styrets vedtak er innstilling til møtet i 
representantskapet. 
 
Osloregionens innsatsområder  
Osloregionen arbeider for å styrke regionens posisjon i Norge og internasjonalt, samtidig 
som høye mål knyttet til regionens bærekraft skal nås. Visjonen er at regionen utvikles til en 
konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.  
 
I 2016 vedtok Samarbeidsrådet strategiske føringer og tematiske satsningsområder for 
Osloregionen. Her ble det vedtatt at visjonen skal realiseres gjennom en flerkjernet utvikling 
basert på ulike regionale fortrinn, kvaliteter og muligheter, sterkere byer/byklynger, og 
samordnede areal- og transportløsninger som ivaretar klima og miljø. En slik visjon stiller 
høye krav til langsiktig innsats. 
 
Osloregionen arbeider for å samordne og styrke den felles regionale innsats innenfor 
strategiområdene 
 
1. Areal, transport og klima/miljø 
2. Verdiskaping og kompetanse 
3. Felles internasjonal profilering av Osloregionen 
 
Det utarbeides årlige handlingsprogram som konkretiserer hvordan det skal arbeids innen 
disse områdene. 
 
De strategiske innsatsområdene for Osloregionen skal revideres i forbindelse med 
konstituering av Osloregionen som interkommunalt politisk råd. Osloregionens sekretariat vil 
også i løpet av 2020 legge fram en fireårig strategi for forankring, styring og prioritering og 
videreutvikling av Osloregionens arbeid med internasjonal profilering. Dette vil ligge til grunn 
ved utarbeidelse av budsjett og handlingsplan for Osloregionens arbeid i 2021.  
 
Osloregionen arbeider både strategisk operativt. Det operative arbeidet knytter seg særlig til 
arbeidet med å posisjonere Osloregionen internasjonalt med sikte på å tiltrekke 
investeringer, talent, besøkende samt å styrke aktører i Osloregionen som partnere i 
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internasjonale prosjekter. Osloregionen arbeider i denne sammenheng sammen med en 
rekke ulike organisasjoner og virksomheter, og midlene som brukes på området inngår ofte i 
spleiselag med private og offentlige organisasjoner innenfor Osloregionens geografi. 
 
Osloregionen har de siste årene økt sin innsats innen området areal og transport, med blant 
annet et omfattende arbeid med areal- og transport strategi, gods- og logistikkutredning, 
grensekryssende jernbaneløsninger og interessepolitisk arbeid, blant annet i forbindelse med 
Nasjonal transportplan.  
 
Klima og miljø har blitt et viktig arbeidsområde for alliansen, blant annet i forbindelse med 
Miljøhovedstadsåret 2019, og videre oppfølging av Osloregionens ordførererklæring av 7. 
februar 2019 om miljø og klima. Dette vil være et viktig tema i årene fremover. 
 
Sammen med andre organisasjoner i regionen, har Osloregionen utarbeidet en internasjonal 
profileringsstrategi som er brukt som modell for en rekke andre byer, regioner og nasjoner 
internasjonalt. Flere rapporter dokumenterer at Osloregionen har styrket sitt omdømme og 
sin attraktivitet på en rekke områder siden arbeidet med internasjonal profilering startet i 
2015. Osloregionen konkurrerer med blant annet med Københavnregionen, 
Stockholmregionen, Helsinkiregionen og en rekke andre byer og regioner internasjonalt om å 
tiltrekke seg internasjonalt talent, beholde og tiltrekke utenlandske investorer, kompetent 
arbeidskraft, besøkende og samarbeidspartnere. I forbindelse med omstillingen av regionens 
økonomi i forbindelse med det grønne skiftet, vil regionens internasjonale attraktivitet og 
synlighet være strategisk viktig.  
 
Det er gjennomført en evaluering av Osloregionens arbeid med internasjonal profilering. 
Rapporten er vedlegg til denne saken. Rapporten dokumenter de positive resultatene som er 
oppnådd så langt, samtidig som det pekes på utfordringer knyttet til arbeidet fremover. 
Merkevaren «Oslo», og dermed Osloregionens internasjonale posisjon, er styrket. I årene 
fremover vil det være viktig å opprettholde den posisjonen som er etablert, tette gapene der 
vi har et dårligere omdømme enn vi fortjener, samtidig som vi utnytter de områdene der vi 
har fått en sterk posisjon for å skape verdi for aktører i regionen.  
 
Osloregionens ressursbehov  
Osloregionen har en viktig rolle som arena for politisk samarbeid på Østlandet, der både 
kommunene og fylkeskommunene deltar. Osloregionen er dessuten en viktig arena for faglig 
utveksling og utvikling gjennom faglige nettverk for ansatte i medlemskommunene og 
fylkeskommunene innenfor områdene areal, transport, klima, miljø, næringsutvikling og 
profilering. De faglige nettverkene er viktige i forankringen av Osloregionens aktiviteter 
innenfor de ulike innsatsområdene, slik at disse er mest mulig relevant for medlemmene og 
regionen. Gjennom dette bidrar medlemmene aktivt med kompetanse og arbeidskapasitet 
inn i alliansens prosjekter.   
 
Osloregionens faste inntektsgrunnlag, medlemskontingenten, har siden 2010 vært kr 1,50 pr 
innbygger for Osloregionens medlemskommuner/fylkeskommuner. Oslo kommune, som 
kommune med fylkeskommunale oppgaver, betaler dobbel kontingent. 
 
Den ordinære kontingenten ga i 2019 Osloregionen et inntektsgrunnlag på 6,45 millioner 
kroner.  
 
Siden 2015 har Osloregionen hatt en ordning med et frivillig ekstra bidrag til 
profileringsarbeid. I 2019 var det 27 av Osloregionens medlemmer som bidro til dette 
arbeidet med kr 2,- pr innbygger. Budsjett og handlingsplan for profileringsarbeidet har blitt 
vedtatt av et eget beslutningsorgan i Osloregionen, Oslo Brand Partner Arena. Bidraget til 
denne ordningen utgjorde i 2019 5,8 mill. kroner.  
 
Fra Osloregionens internasjonale advisory board legges det vekt på at både 
finansieringsgrunnlaget til profileringsarbeidet og deltagelsen av organisasjoner, bedrifter, 
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kulturaktører og andre bør ytterligere styrkes. For å øke involveringen av private og andre 
offentlige partnere ut over medlemmene i Osloregionen, er det behov for en tilstrekkelig 
basisfinansiering, kapasitet og kompetanse i Osloregionens organisasjon. Tilsvarende 
organisasjoner i de storbyregionene vi konkurrerer med har langt større budsjetter til 
disposisjon for sitt arbeid, også dersom man hensyntar de ressursene til dette som forvaltes 
av andre organisasjoner som arbeider med internasjonal profilering i regionen, som bl.a. 
Oslo Business Region, VisitOSLO og VisitOSLOregion.  
 
I Stockholmsregionen bidrar 55 kommuner årlig med kr. 4.- SEK pr innbygger til 
profileringsarbeid (Stockholm kommune bidrar med 7,5 mill. SEK). Greater Copenhagen, 
som ligner Osloregionen i oppgaver, finansieres med bidrag på ca. kr. 4,50 pr innbygger, i 
tillegg til bidrag fra statlig nivå samt Nordisk ministerråd. Totalt er budsjettet anslått til i 
overkant av 50 mill. DKK. Innen det regionale samarbeidet Greater Stavanger som består av 
16 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune, bidrar kommunene med kr 35,- pr 
innbygger for basistjenester (samt ytterligere 60 kroner pr innbygger for tilleggsoppgaver). 
Rogaland fylkeskommune bidrar med 1 mill. kroner pr år. I hovedstadsregionen Haag i 
Nederland, som har om lag like mange innbyggere som i Osloregionen, er det et årlig 
budsjett til internasjonal profilering på ca. 10 millioner Euro, ca. 100 mill. kroner. Haag-
regionen er for øvrig en av de regionene som har benyttet Osloregionens profileringsstrategi 
som modell for utvikling av sitt profileringsarbeid.  
 
I forbindelse med omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, har styret i 
Osloregionen den 28. januar 2020 vedtatt å avvikle Oslo Brand Partner Arena. 
Profileringsarbeidet vil fra og med 2020 være en del av Osloregionens ordinære portefølje, 
og den ordinære beslutningsstrukturen i organisasjonen. Dette innebærer at 
profileringsarbeidet i regi av Osloregionen vil finansieres gjennom den ordinære 
kontingenten.  
 
Pandemien som vi i dag opplever, vil endre mange av rammebetingelsene, både på kort og 
lengre sikt. Mange av medlemmene vil ha strammere budsjetter enn det som tidligere er lagt 
til grunn. Samtidig vil situasjonen innebære nye regionale utfordringer og muligheter. Den 
internasjonale konkurransen mellom regioner og nasjoner vil trolig bli enda tøffere. For 
næringslivet i regionen vil det å tiltrekke investeringer, beholde utenlandske investeringer 
som er her, tiltrekke talent og besøkende, være av stor betydning. For Norge og 
Osloregionen kan det ligge muligheter i å utnytte et positivt omdømme knyttet til hvordan vi 
har håndtert pandemien sammenlignet med mange andre land, og at vi oppfattes som et 
trygt og velfungerende samfunn. Sekretariatet anbefaler derfor at aktiviteten med 
profileringsarbeid opprettholdes i 2021. Dette forutsetter imidlertid en samlet økonomisk 
ramme som gjør dette mulig. Gitt den økonomiske situasjonen som mange kommuner og 
fylkeskommuner befinner seg i, vil sekretariatet ikke anbefale en aktivitetsøkning for 
Osloregionen sammenlignet med budsjettet for 2020.  
 
Kontingenten for 2020 er fastsatt gjennom vedtak i Samarbeidsrådet i Osloregionen den 11. 
april 2019. Budsjettet for 2020, inkludert arbeidet med internasjonal profilering, finansieres av 
den ordinære kontingenten, samt ubenyttede midler fra tidligere år. Totalt utgjør budsjettet 
for 2020 ca.12,3 millioner kroner. I 2019 var det samlede budsjettet på 14,7 millioner kroner.  
 
Budsjettet for 2020 går til finansiering av følgende hovedposter:  

- Lønn sekretariat (5 personer) 
- Kontorkostnader, møte- og reisekostnader og kommunikasjon 
- Prosjekter og kampanjer (bl.a. utredninger, analyser og profileringsarbeid) 

 
 
Vurdering av kontingent 2021  
Arbeidet i samarbeidsalliansen har langsiktige mål og er avhengig av forutsigbar finansiering. 
Satsen for Osloregionens ordinære kontingent har vært uendret siden 2010. Basert på en 
beregning med utgangspunkt i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal 
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og fylkeskommunal økonomi, vil kr. 1,50 i 2010- verdi utgjøre kr. 2 pr innbygger i 2020-verdi. 
 
Bidraget til internasjonal profilering har vært ivaretatt av et frivillig bidrag på kr 2 pr innbygger. 
Fra 2021 vil finansieringen av dette arbeidet inngå i den ordinære kontingenten. Dersom de 2 
kronene til profilering prisjusteres med utgangspunkt i 2020-verdi, ville dette utgjøre kr 2,30 
pr innbygger.  
 
Sekretariatet har beregnet ulike alternativer for medlemskontingenten i 2021. Med unntak av 
det høyeste alternativet, innebærer alle satsene et lavere totalbudsjett enn 2019. En sats på 
kr. 2,70 vil innebære en videreføring av budsjettet på om lag samme nivå som i inneværende 
år.  
 
Alle de vurderte alternativene innebærer reelt et noe redusert beløp for de av Osloregionens 
medlemmer som i 2019 bidro med et frivillig bidrag til internasjonal profilering. Alle unntatt 
det laveste alternativet innebærer en viss økning for de av Osloregionens medlemmer som 
ikke var med på denne ordningen. 
 
Kontingentinntekter 2021, ulike satser basert på innbyggertall 1.1.2020: 
 
Medlemmer Innbygger-

tall   
Kontingent 

kr. 1,50 
Kontingent 

kr.2,50 
Kontingent 

kr. 2,70 
Kontingent 

kr 3,00 
Kontingent 

kr 3.25 
Fylkeskommuner 1 612 550 2 418 825 4 031 375 4 353 885 4 837 650 5 240 788 
Oslo (dobbel sats) 693 494 2 080 482 3 467 470 3 744 867 4 160 964 4 507 711 
Øvrige kommuner 1 597 705 2 396 557 3 994 262 4 313 803 4 793 115 5 192 541 
Totalt 
medlemskontingent 

 6 895 864 11 493 107 12 412 556 13 791 729 14 941 040 

 
Det er heftet noe usikkerhet ved om antallet medlemmer i Osloregionen fra og med 2021, 
bl.a. knyttet til omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk råd. Derfor kan 
innbyggertall og totalbudsjett endre seg noe. Basert på et anslag der alle medlemmene i 
2020 blir med videre i 2021, vil kontingentalternativene utgjøre hhv. 6, 89 mill. kroner, 11,49 
mill. kroner, 12,41 mill. kroner, 13,79 mill. kroner eller 14,94 mill. kroner, avhengig av de 
satsene som er beregnet. Det samlede budsjettet i 2019 var som nevnt på 14,7 mill. kroner, 
mens budsjettet i 2020 er på 12,3 mill. kroner.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontingenten settes til kr. 2,70 pr innbygger i 2021. Dette 
innebærer et totalbudsjett på linje med budsjettet i 2020, og vil gi Osloregionen et 
handlingsrom til å ivareta arbeidet innenfor areal og transport, miljø og klima og 
konkurransekraft og attraktivitet. I forhold til internasjonal profilering, vil dette gi en 
basisfinansiering som vil gjøre det mulig å videreutvikle samarbeidet med andre aktører, og 
dermed legge til rette for bidrag fra private og offentlige partnere til gjennomføring av 
kampanjer og andre prosjekter.  Det vil være mulig å videreutvikle samarbeidet med Oslo 
Business Region, VisitOSLO og VisitOSLOregion innenfor dette området. En ramme som 
foreslått, vil også gjøre det mulig å oppdatere og videreføre arbeidet med bl.a. areal- og 
transportutredninger og følge opp ordførererklæringen for klima og miljø fra 2019.  
 
Sekretariatet er for øvrig opptatt av at det legges til rette for forutsigbare rammer, som gjør at 
man kan videreføre bemanningen og dra nytte av den kompetansebyggingen som er gjort 
innenfor Osloregionens arbeidsområder de siste årene. Et lavere nivå enn det som er 
beskrevet som alternativer her, vil innebære reduksjoner i bemanningen i sekretariatet, og 
derigjennom et lavere aktivitetsnivå hvor noen av dagens oppgaver må reduseres eller utgå. 
Etter sekretariatets oppfatning vil det ikke være formålstjenlig. Osloregionens sekretariat vil 
under alle omstendigheter ha fokus på å utnytte medlemmenes bidrag på en best mulig måte 
innenfor de rammer som er til disposisjon, for å fremme samarbeidet i regionen i tråd med 
visjonen for Osloregionen.  
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Behandling i administrativ koordineringsgruppe 
Saken ble behandlet i administrativ koordineringsgruppe den 23. mars 2020 og 2. juni 2020. 
Koordineringsgruppen understrekte den vanskelige økonomiske situasjonen i flere av 
kommunene og fylkeskommunene, bl.a. som følge av korona-situasjonen. Sekretariatet har 
på denne bakgrunn endret forslag til vedtak/innstilling i saken, slik at nivået på kontingenten 
er redusert og innebærer en videreføring av aktivitetsnivået i 2020, ikke 2019- nivå som i det 
opprinnelige forslaget til vedtak/innstilling 
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Forord 
Årsmøtet I Oslo Brand Partner Arena den 6. desember 2019, sluttet seg til forslag om å avvikle Oslo Brand Partner 

Arena som egen beslutningsstruktur for profileringsarbeidet og at dette arbeidet fra 2020 skal være en integrert del 

av Osloregionens ordinære virksomhet. Årsmøtet ba samtidig om at det ble foretatt en egenevaluering av 

Osloregionens internasjonale profileringsarbeid fra 2015 til i dag. Styret i Osloregionen sluttet seg til dette forslaget 

den 28. januar 2020.   

 

Sekretariatet i Osloregionen har vært opptatt av at denne evalueringen bør foreligge tidsnok til at den kan være et 

underlag for stiftelsesmøte i Osloregionen interkommunalt politisk råd den 27. mai 2020. Innenfor den tiden som har 

vært til rådighet, har sekretariatet basert sine vurderinger på State of the City-rapportene om merkevaren Oslos 

internasjonale status, som har vært utarbeidet årlig siden 2016 av selskapet Business of Cities ltd på oppdrag for 

Oslo Business Region AS, på vurderinger fra Osloregionens internasjonale advisory board, samt på  egne 

vurderinger og erfaringer. Det har ikke vært tid til en omfattende involvering av stakeholderne i regionen. I forbindelse 

med Osloregionens medlemsundersøkelse i februar 2020, har man imidlertid forsøkt å innhente synspunkter fra 

medlemmene på profileringsarbeidet. Det er også innhentet vurderinger av arbeidet fra enkelte av de eksterne 

partnerne som Osloregionen har samarbeidet med i forbindelse med profileringsarbeidet.  

 

Evalueringsrapporten er utarbeidet av direktør Øyvind Såtvedt, spesialrådgiver Marianne Welle og brand manager 

Inge Michael Bilet.  

 

Oslo, 9. mars 2020  
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Sammendrag av anbefalinger 
Merkevaren Oslo har styrket seg betraktelig siden 2015 da Osloregionen startet implementeringen av 

Osloregionens profileringsstrategi sammen med VisitOSLO og Oslo Business Region. Det styrkede omdømmet gir 

muligheter for å skape verdi for virksomheter i regionen i overgangen fra en petroleumsbasert til en grønnere 

økonomi.  

 

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen er fortsatt et godt grunnlag for profileringen av Oslo og 

regionen. Imidlertid bør det i tillegg utarbeides strategi med et mellomlangt tidsperspektiv, f.eks. fire år, som 

forener de langsiktige målene for profileringsarbeidet med aktuelle muligheter og utfordringer, f.eks. oppfølging av 

miljøhovedstadsåret, kulturområdet, de gode mulighetene for arbeid og studier, og Osloregionens trygge, åpne og 

velfungerende velferdssamfunn.  

 

De tre KPI’ene for profileringsarbeidet, med fokus på økt internasjonal synlighet, at vi skal assosieres med verdiene 

som er representative for oss og samarbeid med aktører som kan bidra til å styrke vår internasjonale posisjon, 

vurderes fortsatt som godt egnet for å sette retning for profileringsarbeidet.  

 

Kampanjene og prosjektene som er gjennomført har i hovedsak vært vellykkede. Etter hvert som Oslo er blitt mer 

kjent, øker behovet for å arbeide mer målrettet opp mot spesifikke målgrupper for å dra nytte av arbeidet som er gjort 

for Oslos generelle omdømme. Her er det fortsatt en vei å gå for å bygge opp erfaringer gjennom konkrete prosjekter. 

En annen viktig lærdom, er at prosjekter oftere blir en suksess når man mobiliserer troverdige aktører som 

avsendere av budskapet i kampanjene. 

 

De samlede ressursene til profileringsarbeid, herunder kampanjer, har vært begrensede i hele perioden fra 2015 til i 

dag. Trolig burde en større andel tidligere vært avsatt til egne stillingsressurser og mindre brukt på kjøp av 

tjenester fra byråer i forbindelse med gjennomføring av kampanjer.  

 

Av de områdene som Osloregionen arbeider med innenfor profilering, virker arbeidet med talentattraktivitet som 

spesielt lovende. Talentattraktivitet handler om å tiltrekke internasjonale studenter og kunnskapsarbeidere til 

Osloregionen og er et bidrag til å styrke regionens  verdiskapingene og nivået på offentlige tjenester. Men også 

samarbeidet med kulturinstitusjoner og næringsklynger har vært vellykkede. Sekretariatet mener at 

destinasjonsselskaper og andre aktører i reiselivet er best egnet til å markedsføre Osloregionen som reise- og 

besøksmål. 

 

Når det gjelder det interne partnerskapet i Osloregionen, mener sekretariatet det prinsipielt er riktig å integrere 

profileringsvirksomheten i Osloregionens ordinære virksomhet, slik styret i Osloregionen nylig har besluttet. Når 

Oslo Brand Partner Arena nå er avviklet som beslutningsarena, er det likevel behov for arenaer for samspill med 

Osloregionens medlemskommuner og fylkeskommuner om profileringsarbeidet, både på politisk og 

administrativt nivå. 
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Osloregionen har i perioden 2015 til 2020 samarbeidet med en lang rekke aktører i regionen om prosjekter innenfor 

internasjonal profilering. Det internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen er likevel fortsatt ukjent 

blant mange av de private og offentlige aktørene som har en interesse i Oslos og regionens omdømme. Det er behov 

for en ny og mer omfattende organisering av samspillet med stakeholdere i regionen.  

 

Osloregionen mener det er behov for en vurdering av mulig fremtidig organisasjonsstruktur av 

profileringsarbeidet. Sekretariatet vil imidlertid peke på behovet for å utvikle en struktur som sikrer regional 

forankring av arbeidet, både overfor kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen og overfor andre private og 

offentlige aktører i regionen.  

 

Tilstrekkelige ressurser til å sikre basisfunksjonene i arbeidet, inkludert arbeidet med å bygge partnerskap med 

andre private og offentlige aktører i profileringsarbeidet er av stor betydning. En sterkere medfinansiering fra andre 

aktører enn kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen vil være det viktigste bidraget til dette, men forutsetter 

også en tilstrekkelig basisfinansiering fra medlemmene i Osloregionen. 
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Innledning 
Hvorfor markedsføre steder 

Et sted er ikke en merkevare i ordinær forstand. Et sted har ikke en enkelt «eier», men tilhører alle som bor der, 

driver virksomhet der, eller besøker det. Et sted er ikke en kommersiell merkevare på samme måte som sjampo eller 

merkeklær. Men i likhet med kommersielle merkevarer, har også steder behov for å være kjent, bli lagt merke til, 

være attraktive. Ingen velger et sted å besøke, bo eller investere i ved en tilfeldighet. Valget er en kombinasjon 

av assosiasjoner rundt stedet og harde fakta. 

 

Med profilering av våre steder får vi verden til å vite om oss, vi synliggjør hvilke verdier vi står for og hva slags 

muligheter som finnes her. Osloregionens mål er å være en internasjonalt konkurransedyktig og bærekraftig region. 

Vi er i konkurranse med andre hovedstadsregioner i Norden, Europa og resten av verden, om besøkende, kunder, 

arbeidskraft, studenter og investorer. 

 

For kommersielle produkter utgjør gjerne markedsføringsbudsjettet en stor andel av budsjettet. For steder er det 

mindre opplagt hvem som skal finansiere markedsføringen av merkevaren. Mange tjener på at et sted blir attraktivt; 

bedriften som søker talent eller investorer, messearrangøren som trenger deltagere og besøkende, 

forskningsinstituttet som behøver samarbeidspartnere i forskningsprosjektet eller restauranten som behøver gjester. 

Ofte tenker man kanskje at bedriften i selg selv, messen, forskningsprosjektet eller maten i seg selv er nok. I praksis 

er det imidlertid ikke tilfelle. Skal vi først velge noen som vi ikke kjenner fra før, er våre assosiasjoner om stedet ofte 

helt avgjørende. Skal vi på romantisk ferie, er det mer sannsynlig at vi velger Paris eller Roma enn Warzawa eller 

Utrecht. Skal man samarbeide med et forskerteam, velger man kanskje helst ett som kommer fra et område som har 

et omdømme som passer med våre egne ambisjoner, som f.eks. Oxford i England eller Boston-området i USA. 

 

Osloregionen er verken Paris, Roma, Boston eller Oxford. Vi som bor er her vet at vi har utrolig mange gode 

kvaliteter, og er stolte av stedet, regionen og landet der vi bor. Men utenfor Norge vet de aller fleste svært lite om 

oss.  

 

Norge har en åpen økonomi. Vi er avhengige av å selge varer og tjenester til internasjonale kunder. Det er 

avgjørende for å opprettholde sysselsetting og velferdsnivå. Vår viktigste eksportvare, olje og gass, selger seg selv i 

stor grad. Men i årene fremover skal vi omstille vår økonomi til grønnere næringer. Vi skal hevde oss på områder 

internasjonalt der vi ikke har en like selvsagt markedsposisjon. Det er heller ikke slik at vi kan hevde oss på 

internasjonale markeder ved å konkurrere på pris alene. Med vårt kostnadsnivå er vi avhengig av å konkurrere på 

kvalitet. Da må de som skal handle med oss assosiere oss med kvalitet, de må vite at vi har de aller flinkeste 

medarbeiderne i verden, de må vite at de får noe hos oss som de ikke kan få andre steder.  

 

Det er selvsagt ikke bare Osloregionen som tenker på denne måten. Rundt oss konkurrerer alle storbyregionene 

rundt oss om å tiltrekke hovedkontorer, talenter, investeringer besøkende og prosjekter. De fleste storbyregioner i 
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verden er heller ikke så heldig stilt som oss når det gjelder økonomi, velstand og sysselsetting. Derfor føles nok også 

den internasjonale konkurransen ofte mer presserende der enn hos oss.  

 

De fleste byer vi kan sammenligne oss med, har mye større apparater som jobber med stedsmarkedsføring enn det 

vi har i Osloregionen. Kampen om å lykkes er ikke en konkurranse om ha de største budsjettene til 

stedsmarkedsføring. Men skal vi hevde oss, kan vi ikke la være å gjøre noe. Og mulighetene for å skape et 

omdømme som gir oss en sterk posisjon i fremtiden, er langt bedre nå enn når vi står midt opp i nedbemanningen i 

næringer som ikke lenger kan hevde seg. Stedsmarkedsføring er langsiktig arbeid, som må opprettholdes over tid, 

dersom den skal gi effekt.  

 

Vi som bor i Osloregionen er stolte av stedene våre – med god grunn. Folk på Hamar, i Tønsberg, Fredrikstad, 

Hønefoss eller i Oslo – eller i en av de andre 63 andre kommunene i regionen vet hva det betyr. Ofte er stedene 

også konkurrenter her hjemme om bedrifter, innbyggere arbeidskraft. Men hvert enkelt sted i Osloregionen kan 

ikke bygge opp en merkevare internasjonalt. Etter modell fra blant annet Amsterdam og København, bruker vi i 

Osloregionen merkevaren Oslo i internasjonal profileringssammenheng. Når vi sier «Oslo» i internasjonal 

profileringssammenheng, mener vi hele Osloregionen. Med felles innsats for internasjonal profilering av 

Osloregionen, kan vi sette regionen på kartet knyttet til ulike bransjer, vi kan få riktig arbeidskraft, kunder, turister, og 

investorer. 

 

Profileringsarbeid i Osloregionen  

Ved etableringen av Osloregionen i 2005 ble Osloregionens visjon – «å styrke Osloregionen som en 

konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa» - vedtatt. I samarbeidsplattformen som lå til grunn for etableringen 

av alliansen heter det at man skal «etablere utvidet samarbeid om internasjonal markedsføring av Osloregionen som 

en konkurransedyktig næringsregion og et attraktivt besøksmål». Ambisjonen om å tiltrekke seg utenlandske 

etableringer og kompetanse har vært sentral. Det heter videre at den internasjonale konkurransen mellom 

storbyregionene er en viktig begrunnelse for etableringen av alliansen. Det pekes på behovet for å konkurrere med 

andre internasjonale regioner når det gjelder å tiltrekke hovedkontor og næringsliv for øvrig. 

 

Internasjonal profilering har siden 2005 vært ett av fire vedtatte hovedsatsingsområder for samarbeidsalliansen 

Osloregionen. Det ble allerede de første årene satt av midler til internasjonale prosjekter på Osloregionens budsjett, 

bl.a. i forbindelse med deltagelse på den store eiendoms- og byutviklingsmessen MIPIM i Cannes, samt ulike 

prosjekter til profileringstiltak i samarbeid med næringsklynger i regionen.  

 

I desember 2009 vedtok Styret å starte opp et arbeid med en felles plattform for omdømmebygging av Osloregionen. 

Dette initiativet ledet frem til utarbeidelse av en felles profileringsstrategi, som ble vedtatt av styret i Osloregionen i 

2015.  

 

I denne evalueringsrapporten vil vi særlig fokusere på arbeidet med gjennomføring av denne strategien fra 2015 til i 

dag. Hva er oppnådd? Hva er lærdommene så langt? Hva bør vi endre på i arbeidet videre? 
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#ProjectOsloRegion 

I desember 2009 vedtok styret å starte opp et arbeid med en felles plattform for omdømmebygging av Osloregionen 

som en attraktiv kunnskapsregion og et godt sted å leve og virke i. I 2010 ble det gjennomførte et forprosjekt for 

omdømmebygging med bistand fra Apeland Informasjon AS. Forprosjektrapporten ble lagt fram for styret våren 2011. 

Styret for Osloregionen besluttet i sitt møte 20.03.2012 å sette i gang prosjektet felles plattform for internasjonal 

profilering av Osloregionen. Hensikten med prosjektet var å bidra til at samarbeidsalliansens medlemmer og andre 

nærings- og utviklingsaktører i regionen fikk en felles forståelse av forutsetningene og mulighetene når det gjelder et 

styrket internasjonalt profileringsarbeid, og mulige modeller for finansiering og organisering som kan ivareta 

gjennomføring og styring av et slikt arbeid på en god måte. 

 

I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2013, signaliserte byrådet at det skulle igangsettes et 

arbeid med å utvikle en overordnet og omforent strategi for internasjonal profilering av Oslo. Gjennom våren og 

sommeren 2013 ble det klart at Oslo kommunes og Osloregionens arbeid måtte samkjøres for å få best mulig effekt 

av innsatsen. Det ble avklart at Oslo kommune ønsket et felles prosjekt, der både Oslo kommune og Osloregionen 

bidro med ressurser. Oslo kommune ønsket at det felles prosjektet skulle ledes av Osloregionen. Selskapet Oslo 

Business Region ville delta i arbeidet på vegne av Oslo kommune. Hensikten med det felles prosjektet var å utvikle 

en internasjonal profileringsstrategi for å styrke Osloregionens evne til å konkurrere internasjonalt.  

 

Styret i Osloregionen vedtok den 26.11 2013 å etablere en prosjektorganisasjon bestående av: 

 En felles styringsgruppe med representanter fra Osloregionens styre og Oslo kommune/byrådet 

 Én felles prosjektansvarlig (Direktør ved sekretariatet for Osloregionen) 

 Ett felles budsjett  

 Et prosjektteam med ressurser fra Osloregionen (leder + én prosjektressurs) og fra Oslo Business Region 

AS 

 Et ”advisory board” bestående av uavhengig faglig ekspertise. 

 

Prosjektet ble gjennomført i perioden januar 2014 – mars 2015. Prosjektet med utarbeidelse av profileringsstrategien 

fikk navnet #ProjectOsloRegion. 

 

En viktig målsetting med prosjektet var å involvere viktige aktører og interessenter fra ulike private og offentlige 

organisasjoner som har en interesse i Osloregionens internasjonale posisjon. Gambit Hill & Knowlton gjennomførte 

en aktør- og interessentanalyse, som sammen med øvrige innspill fra prosjektgruppen og ulike regionale aktører, 

dannet grunnlag for involveringsprosessen. I løpet av andre halvår 2014 og januar og februar 2015 ble det 

gjennomført en rekke aktiviteter, bl.a. studentkonkurranse, dybdeintervjuer, workshops og spørreundersøkelse. Det 

ble gjennomført 14 workshops ulike steder i regionen. Aktørene som deltok var bl.a. representanter for viktige 

bedrifter, næringsnettverk, gründere, studenter, universiteter og høyskoler, kulturliv, frivillige organisasjoner, politikere 

og administrativt ansatte i offentlig sektor. Totalt bidro 750 personer med innspill til prosjektet. I tillegg fikk prosjektet 

gjennomført en internasjonal benchmarkstudie av Oslo sett i forhold til andre internasjonale byer/byregioner, 
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gjennomført av selskapet Business of Cities Ltd. Dette er en nullpunktsanalyse som de årlige State of The City 

rapportene siden har basert seg på. 

 

Det ble ikke foreslått å etablere noen ny organisasjon for å forestå det operative profileringsarbeidet. Prosjektgruppen 

var opptatt av å ta vare på moment som var skapt gjennom strategiprosessen, og var redd for at et arbeid med å 

utvikle en ny organisasjon ville innebære at det tok lang tid å komme over i den operasjonelle fasen med 

gjennomføring av strategien.  

 

I stedet ble det derfor foreslått at samarbeidsalliansen Osloregionen, Oslo Business Region og Visit Oslo skulle 

forestå dette operative arbeidet gjennom et tettere samarbeid kalt Oslo Brand Alliance. VisitOSLO representerte i 

denne sammenheng også det regionale samarbeidet innenfor reiselivet i VisitOSLOregionen. Oslo Brand Alliance 

skulle ikke være en organisasjon i tradisjonell forstand, men et tre-part-samarbeid der alle bidro med ressurser og 

kompetanse til gjennomføringen av arbeidet. Osloregionen og Oslo Business Region skulle bidra til et felles budsjett, 

mens VisitOSLO, som er et privat aksjeselskap, skulle delta på prosjektbasis. 

  

Styret behandlet forslag til profileringsstrategi i mars 2015 og vedtok å sende den på høring til Osloregionens 

medlemmer. Det ble gjennomført en rekke høringsmøter i løpet av høringsperioden. 

 

Av høringssvarene fremkom det bred enighet om at det var positivt at det forelå en profileringsstrategi for 

Osloregionen. Det var positive tilbakemeldinger på prosessen og på det faglige grunnlaget for strategien fra flere av 

de som avga høringssvar. Flere av instansene påpekte at det er viktig at strategien fungerer som et godt verktøy for 

hele regionen. Det var likevel støtte til at «Oslo» kunne være merkevaren for profileringen av Osloregionen 

internasjonalt. Flere av høringssvarene pekte imidlertid på behovet for at Osloregionens medlemmer kom i direkte 

inngrep med styringen av profileringsarbeidet.  
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Profileringsstrategien 
Oslo er merkevaren 

Den internasjonale profileringsstrategien, «The Oslo Region Brand Management Strategy», handler om å bygge vår 

identitet og finne vår egen unike stemme. 

 

Ingen velger Oslo ved en ren tilfeldighet, enten det er valg av reisemål, sted å flytte, studere, jobbe, starte en bedrift 

eller investere. Bak beslutningene ligger det bevisste valg. Profileringsstrategien bidrar til å påvirke disse valgene. 

Før profileringsarbeidet ble påbegynt manglet Oslo synlighet og verden kjente for lite til regionen. Med større 

kjennskap til hvilke verdier Oslo representerer, ville langt flere vurdert regionen. Oslo har manglet en tydelig posisjon. 

En sterkere merkevare gjør at flere vil velge Oslo. Profileringsstrategien ble laget for å bygge en sterk merkevare, 

med en tydelig posisjon og gjenkjennbare verdier. 

 

I et globalt perspektiv 

I motsetning til mange merkevarestrategier som setter søkelys på byen alene, bygger denne strategien på en 

regional tilnærming som inkluderer alle aktuelle sektorer. For å virkelig være en tverrsektoriell strategi, må 

nødvendigvis de ressursene og aktørene som geografisk ligger utenfor bygrensa til Oslo, men som er en del av den 

funksjonelle regionen, også inkluderes. Osloregionens næringsliv, arbeidsmarked, boligmarked, fritid og kulturliv blir 

stadig mer integrert. Fra et internasjonalt ståsted er regionen i bunn og grunn én merkevare og derfor defineres 

“Oslo” som alle byene, fylkene og kommunene som ligger i regionen. I en nasjonal sammenheng vil Drammen og 

Hamar ofte være konkurrenter, men i en internasjonal sammenheng er det logisk å samarbeide, slik de også gjør i 

Københavnregionen (som bl.a. inkluderer, regionene Skåne og Halland i Sverige), Stockholm (som inkluderer et stort 

område som også inkluderer Uppsala, Ørebro, Västerås og Norrköping, mfl.) eller Amsterdamregionen. Mindre 

storbyer som Oslo, Stockholm, København og Amsterdam, er avhengig av å trekke på kvaliteter og ressurser i et 

omland rundt byene for å kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen. Det tar ofte kortere tid å reise på tvers 

av regionen i disse mindre storbyregionene enn det tar å reise gjennom byen alene i de virkelig store byene 

internasjonalt.  

 

Samarbeid 

Det finnes flere organisasjoner og aktører som jobber for å forsterke Oslos merkevare, og de siste årene har antallet 

økt ytterligere. Osloregionen samarbeider med disse for å løfte merkevaren sammen. Dette er organisasjoner med 

verdifull kunnskap og erfaringer. VisitOSLO har f.eks. arbeidet profesjonelt med å tiltrekke tilreisende i mange år. 

Oslo Business Region har bidratt sterkt til å forsterke Oslos økosystem av startupbedrifter, og har også satt Oslo på 

kartet gjennom særlig Oslo Innovation Week. Flere kulturinstitusjoner og festivaler arbeider profesjonelt overfor 

internasjonale publikum.  Samarbeidet og koordineringen av satsningene er en ressurs i et arbeid med 

komplementære mål. 
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Bevise og fortelle 

Merkevarebygging av et sted er ikke det samme som å markedsføre et sted. For å styrke Oslos omdømme må vi 

jobbe med å fremme både hvordan vi oppfattes og de virkelige kvalitetene ved stedet.  Derfor må det være en 

sammenheng mellom hvordan vi utvikler regionen og hvordan det markedsføres internasjonalt. Ikke minst må 

markedsføringen være sann. Å forøke «å selge» regionen som noe annet enn det den er, slår bare tilbake, og skader 

omdømmet på sikt. På den anne side representerer områder der vi faktisk kan vise til høyere kvalitet enn det vi er 

kjent for, en mulighet til å utnytte styrkene våre enda bedre.  

 

Osloregionens profileringsstrategi er en verdibasert mervarestrategi. Til grunn for strategien ligger som nevnt en 

omfattende prosess med å definere hva som kjennetegner regionen, hva er vårt «dna» - hva er våre verdier. 

Strategien handler om å forsterke synligheten av disse verdiene som gjennomgående i markedsføringen og 

fortellingene om regionen vår internasjonalt. Merkevarestrategien er et verktøy som skal hjelpe oss å vurdere tiltak og 

hvordan de beskrives. Den skal fungere som et filter som skiller tiltak som forsterker merkevaren, fra de som ikke 

gjør det (on-brand/off -brand). 

 

Det haster fordi veksten er høy 

Osloregionen har det siste tiåret vært den raskest voksende hovedstadsregionen i Europa.  Når arbeidsledigheten er 

lav og økonomien er sterk, er det lett å lene seg tilbake og tenke at alt går på skinner, men dersom man ikke agerer i 

dag, fra en sterk posisjon, vil utfordringen bli større i fremtiden.  

 

Mange byer har først iverksatt merkevarebyggingen når de opplever nedgangstider eller står overfor omfattende 

økonomiske strukturendringer. Da er følelsen av at det haster gjerne sterk, samtidig som ressursene og mulighetene 

er langt mer begrensede. Det er rett og slett langt færre positive historier å bygge på i slike situasjoner.  

 

Fra et merkevareperspektiv er det definitivt best å handle nå, og utnytte dagens økonomiske, demografiske og 

politiske kraft til å styrke Oslos internasjonale posisjon, med klare positive historier og opplevelser.  

 

Merkevarefilter 

For å kunne bygge en merkevare og ta en tydelig posisjon, er det behov for et rammeverk for kommunikasjonen. 

‘Oslo merkevarefilter’ fungerer som en felles merkevareplattform for å kunne kommunisere Oslo enhetlig, på tvers av 

organisasjoner og selskaper.  

 

Uten en slik felles forståelse vil alle kommuner, universiteter, bedrifter, foreninger, journalister og andre aktører 

kommunisere forskjellige idéer, konsepter og premisser. Følgelig blir Oslo som merkevare utydelig og mindre synlig. 

Jo flere budskap, desto svakere blir det samlede helhetlige budskapet. 
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Merkevarefilteret brukes som en målestokk for om kommunikasjonen er ‘on brand’ eller ‘off brand’. Aktører i regionen 

bør etterstrebe at kommunikasjon og tiltak er on brand og dermed treffe merkevaren Oslo. Merkvarefilteret er inndelt i 

visjon, verdier og mål og bygger opp til ønsket posisjon.  

 

 

 

 

Visjon – Det beste ligger foran oss 

Oslo skårer høyt på kreativitet og har ung befolkning med rask vekst i aldersgruppen 25-35 åringer. Oslo er grobunn 

for yrende gründeraktivitet, med store mengder uutnyttet potensial. Oslos visjon er et uttrykk for en ekte og sterk 

fremtidsoptimisme, som vi ønsker å dele med alle. Oslo inviterer alle til å bli med. 

 

Verdier – Banebrytende, berikende og ekte 

Merkevareverdiene må være ekte. De vil bli opplevd i det daglige, og kan ikke brukes for å pynte på virkeligheten. 

På jakt etter den ekte Oslo-identiteten har man benyttet verdier som både er representative for folk i Osloregionen, 

som utlendinger kjenner igjen, og som gjør at Oslo skiller seg ut fra andre steder. Dette er ikke verdier som skal 

kommuniseres som sådanne – de er ikke slagord. Istedenfor er de retningsgivende for alt vi gjør, og alt vi 

kommuniserer. De tre merkevareverdiene skal forstå slik: 
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1. BANEBRYTENDE (PIONEERING)  

"Oslo er fremtidsrettet, besluttsom og ambisiøs. Selv om vi er få i antall mennesker sett med internasjonal 

målestokk, har vi en kraft og tyngde som langt overgår størrelsen. Oslos befolkning er blant de høyest 

utdannede i verden, og flere av verdens ledende bransjer og bedrifter er etablert i regionen." 

 

2. BERIKENDE (ENRICHING)  

"Livet i Oslo er i stor grad et spørsmål om å virkeliggjøre ditt potensial som enkeltperson innenfor rammen 

av et samfunn som tar vare på folk og der alle har rett til å lykkes. Oslo anses som et trygt sted med et 

stabilt og forutsigbart styresett. Sikkerhet gir frihet, både frihet fra bekymringer og frihet til å agere. Du 

slipper å bekymre deg for livets nødvendigheter, og du kan ha fullt fokus på å realisere evner og drømmer. 

Oslo har et miljø der verdier skapes og deles." 

 

3. EKTE (REAL)  

"Folk i Oslo er jordnære, uformelle og rett på sak. Regionens institusjoner og bedrifter kjennetegnes av flate 

strukturer og åpenhet. Ytringsfriheten står svært sterkt, og det er rom for alle stemmer. Folk er til å stole på, 

pålitelige, og direkte. Vi setter pris på ekthet, og vi holder ord. Nordmenn er ærlige og dyktige. 

 

Mål – Verdens beste kompakte by 

Oslo er ikke noen stor by i internasjonal målestokk. Men vi ser på størrelsen vår som en fordel, ikke en hindring. 

Avstandene i Oslo er korte, både geografisk, hierarkisk, sosialt og kulturelt: 

 

Geografisk: Når det gjelder fysisk infrastruktur og transportnettverk, stiller Oslo i verdensklasse. Tiden som brukes 

på å komme seg til og fra jobb er blant de laveste sett i forhold til konkurrerende byer, noe som bidrar til å den høye 

livskvaliteten. 

 

Hierarkisk: De sosiale forskjellene i Norge er små. Samfunnet er lite hierarkisk og preget av flate strukturer; i 

arbeidslivet er det kort vei mellom ledelse og ansatte. Nordmenn arbeider ofte på tvers av hierarkier framfor å følge 

linjeorganisasjonen. Lederstilen er uformell og bygger på at medarbeiderne får frihet under ansvar.  

 

Sosial mobilitet: Norge er et samfunn med høy grad av sosial mobilitet. Bare 2 % av den sosiale ulikheten i Norge 

kan forklares med hvilken klasse man er født inn i — samtidig som det er små sosiale forskjeller her i landet. For å si 

det på en annen måte: i Oslo har mange muligheten til å lykkes. 

 

Kulturelt: Man kan si at "det er stort å være liten". Oslo er en by som er liten nok til at folk, bedrifter og idéer kan bli 

sett og hørt, og stor nok til å by på de ressursene som er nødvendige for kunne bidra til innovasjon, vekst og 

berikelse av de enkeltes liv.  Oslo er en kompakt by. Vi har langt større kulturelle muskler enn man skulle tro med 

tanke på størrelsen.  Hvert år, holdes det mer enn dobbelt så mange «live» forestillinger i Oslo, som i Stockholm eller 

København.  
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Oslos posisjon – ung, banebrytende storby 

Regionen har en relativt ung befolkning, og den blir stadig yngre. Norge står overfor store endringer når det gjelder 

befolkningssammensetning, vi får en eldrebølge, men vi er også inne i en yngre-bølge med vekst i antallet 25-35 

åringer. Veksten er aller sterkest i Oslo kommune. Her skiller Oslo seg fra en rekke storbyregioner i Europa.  

 

Oslo har dermed muligheten til å ta posisjonen som den unge, banebrytende storbyen.  

 

Strategiske tilnærminger  

Profileringsstrategien beskriver seks viktige strategier for alle stakeholdere som ønsker å være on-brand: 

 

1. Digitale pionerer: Digitale virkemidler og kanaler skal prioriteres for å kommunisere Oslo til verden. 

Gjennom digitale virkemidler får vi også tilbakemeldinger på tiltakene våre og vi kan raskt justere dem. 

2. Ungt tenkende: For å posisjonere Oslo som en ung, banebrytende by skal søkelyset rettes mot unge 

målgrupper og på unge stemmer i merkevarebyggingen av Oslo internasjonalt. 

3. Fremtidsrettede arrangementer: Arrangementer innen politikk, idrett, kultur og næringsliv må kurateres 

som fremtidsrettede, ikke ”vi gjør det samme som i fjor” eller ”vi må også gjøre som de andre”.  Istedenfor 

må arrangementene våre bli kjent for å være stedet man fikk høre, se eller oppleve noe for første gang. 

4. Handling er sterkere enn ord: Å få Oslo opp og fram, og gi byen den oppmerksomheten og 

anerkjennelsen den fortjener dreier seg om mye mer enn bare markedsføring.  Handlinger har et langt 

større viralt potensiale enn det rene markedsførings-idéer har. Å forbedre byen er den beste 

markedsføringen vi kan gjøre. Vi er alltid på utkikk etter utradisjonelle tiltak med stor gjennomslagskraft. 

5. Lean organisering: utprøving –erfaring – suksess: Å ha en lean arbeidsmetode er sentralt i arbeidet med 

merkevarebyggingen av Oslo. Dette betyr at vi: 

 Gjennomfører mange mindre aktiviteter fremfor én kjempekampanje. 

 Vi satser på å eksperimentere. I stedet for å tenke ”prøve og feile”, går vi får konseptet ”utprøving  - 

eksperiment - suksess”. 

 Vi måler kontinuerlig effekten av det vi gjør gjennom digitale verktøy. 

6. Stimulere eksisterende aktiva: Vi skal identifisere og støtte de tilgangene vi allerede har i 

merkevarebyggingen av Oslo, da det allerede finnes sterke Oslo aktiva. Åpningen av det nye Munchmuseet 

er et godt eksempel på en mulighet som for koordinering og samarbeid for å treffe merkevaren (bli on-

brand), og som i tillegg kan løftes av mange samarbeidspartnere. 

 

De tre KPI’ene  - Key Perception Indicators 

Profileringsarbeidet skal styrke Osloregionens attraktivitet når det gjelder å tiltrekke seg talent, investeringer, 

bedrifter, besøkende og styrke aktører i Osloregionens posisjon som attraktive internasjonale samarbeidspartnere. 

Arbeidet med profileringen av Osloregionen tar utgangspunkt i en målstruktur med Key Performance Indicators. I 
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profileringsarbeidet brukes KPI som forkortelse for Key Perception Indicators, mens i hvert enkelt prosjekt brukes KPI 

som forkortelse for Key Performance Indicators. Oslo Brand Partner Arena har tre KPI’er: 

 

 

 

 

Hensikten med KPI’ene er å kunne måle resultater, evaluere 

arbeidet og sammenligne resultater med vedtatte mål. 

Eksempler på dette er måling av:  

 Assosiasjoner til Oslo (begreper som brukes) 

 Andel aktiviteter som treffer merkevaren (er on-

brand) 

 Oslos digitale fotavtrykk (utvikling pr. år) 

 Oslos tilstedeværelse i internasjonale rangeringer 

 Økning av redaksjonell omtale 

 Økning i antall internasjonale journalister som 

besøker Oslo, antall presseoppslag og innhold i 

presseoppslag 

 Stakeholder-involvering 
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Organiseringen av arbeidet frem til i dag 
I mai 2015 sluttet Osloregionens styre seg til profileringsstrategien. I samme styremøte behandlet styret også modell 

for finansiering av profileringsarbeidet. Som nevnt over, var man i strategien opptatt av å komme raskt over fra 

strategifasen til implementering. I stedet for å etablere en ny organisasjon, noe som ville måtte ta tid, besluttet man å 

etablere en merkevareallianse – Oslo Brand Alliance – med utgangspunkt i tre eksisterende organisasjoner; 

VisitOSLO, Oslo Business Region og Osloregionen – som alle hadde mandater knyttet til internasjonal profilering og 

også hadde arbeidet med dette tidligere.  

 

Det var forutsatt at virksomheten til Oslo Brand Alliance i størst mulig grad skulle finansieres gjennom 

prosjektfinansiering i samarbeid med næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg til dette ville det være behov for 

en grunnfinansiering av virksomheten. I tråd med profileringsstrategien, besluttet styret i Osloregionen å basere 

denne finansieringen på et fast kroneløp pr innbygger i de av Osloregionens kommuner og fylkeskommuner som 

besluttet å være med i samarbeidet om internasjonal profilering. Man besluttet samtidig å gjøre deltagelse i denne 

finansieringen frivillig. Bidragsyterne ble kalt Oslo Brand Partners.  

 

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen ble raskt lagt merke til innenfor det internasjonale miljøet for 

stedsbasert merkevarebygging. Oslo Brand Alliance ble invitert til å presentere strategien og arbeidet på en rekke 

internasjonale konferanser, og vant bl.a. prisen for «Place Brand of the Year» på den store City Nation Place 

konferansen i London, samt flere andre utmerkelser. «The Oslo Model» er blitt tatt i bruk som oppskrift for 

internasjonale profileringsstrategier i flere internasjonale byer, regioner, samt på nasjonalt nivå i enkelte land. 

 

Oslo Brand Alliance ble etablert med virkning fra 1. januar 2016. Siden Oslo Brand Alliance ikke var en egen 

organisasjon, ble det lagt til grunn at beslutninger om aktiviteter og budsjett måtte fattes basert på 

beslutningsstrukturen i hver av de tre eksisterende organisasjonene. Dette innebar også at de føringene som ble gitt 

gjennom de tre organisasjonene måtte være basert på konsensus mellom disse tre. Den vedtatte 

profileringsstrategien for Osloregionen var grunnlaget for det arbeidet som ble gjennomført, og ga de langsiktige og 

overordnede føringene for arbeidet. I tillegg utarbeidet de tre organisasjonene i fellesskap årlige planer og budsjetter 

som ble forankret i hver av de tre respektive styringsstrukturene. I Osloregionen ble dette behandlet i styret. 

Osloregionens styre godkjente også revidert regnskap for pengene som ble satt av til profileringsarbeidet i regi av 

Oslo Brand Alliance.  

 

Oslo Brand Alliance ble organisert med en felles arbeidsgruppe med representasjon fra de tre organisasjonene. 

Gruppen var ansvarlig for utarbeidelse av planer og budsjett for profileringsarbeidet, basert på økonomiske ressurser 

fra Osloregionen og Oslo Business Region, og med arbeidsinnsats fra alle tre organisasjoner. Ut over en engasjert 

brand manager, var det ikke dedikerte arbeidsressurser til arbeidet innenfor budsjettet for Oslo Brand Alliance. 

Gruppen diskuterte også oppfølging av handlingsplanen med gjennomføring av ulike prosjekter. Oslo Business 

Region hadde hovedansvar for markedsføringskampanjer, mens Osloregionen hadde en hovedoppgave knyttet til 

kommunikasjon og forankring av profileringsarbeidet opp mot kommunene og fylkeskommunene i regionen. 

Osloregionen fikk også et ansvar for oppfølging av temaet vertskapsattraktivitet, med vilkår for å tiltrekke 
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internasjonale talenter til regionen. Oslo Business Region tok også ansvar for måling av den samlede 

profileringsinnsatsen gjennom studien «Oslo: State of the City», som baserte seg på et målingssystem utviklet i 

forbindelse med profileringsstrategien i 2015, og som er gjentatt hvert år siden 2016.  

 

Oslo Brand Alliance etablerte en felles digital verktøykasse, kalt Oslo Brand Box. Oslo Business Region var ansvarlig 

drift av denne til og med 2017, fra 2018 har dette vært Osloregionens ansvar.  

 

Oslo Brand Alliance gjennomførte flere vellykkede prosjekter, som hver for seg nådde ut til mange mottakere 

internasjonalt. Flere fikk priser og andre anerkjennelser. Enkelte av disse er beskrevet senere i denne rapporten.  

  

Bidraget fra Osloregionens medlemmer til profileringsarbeidet var fra 2016 basert på et fast beløp, kr 2,- per 

innbygger fra de av Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner som valgte å bidra. Oslo kommune 

betalte dobbelt bidrag, som kommune og fylkeskommune. Første året ble det kun bedt om bidrag for et halvt års 

aktivitet. I tillegg bevilget Oslo kommune ekstra bidrag til Oslo Brand Alliance, som ble overført til arbeidet via Oslo 

Business Region. Fra 2017 var Osloregionens medlemmer den klart største økonomiske bidragsyteren til 

grunnfinansieringen av profileringsarbeidet i regi av Oslo Brand Alliance.  

 

Flere av medlemmene i Osloregionen mente at bidragene fra enkeltmedlemmer i Osloregionen til Oslo Brand 

Alliance også måtte manifestere seg i en styringsmodell der disse fikk mer direkte styring med profileringsarbeidet, 

og i forbindelse med behandlingen av en statusrapport for profileringsarbeidet i 2016, gjorde styret følgende vedtak:  

 

Styret ber sekretariatet ta initiativ overfor de andre partnerne i Oslo Brand Alliance om å igangsette et arbeid 

for å se på styringsstrukturen for Oslo Brand Alliance, med sikte på at ny struktur kan være på plass senest 

fra årsskiftet 2017/18. 

 

Vurderingen skal avklare hvordan deltakerne i Oslo Brand Partners (OBP) kommer i direkte interaksjon med 

i Oslo Brand Alliance (OBA). En slik vurdering må ytterligere klargjøre ansvar, roller i OBA og forholdet 

mellom OBP og OBA. 

 

En administrativ arbeidsgruppe med representasjon fra Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Oslo 

kommune ble satt ned for å diskutere mulige modeller for organiseringen av arbeidet.    

 

I desember 2017 behandlet styret forslag til ny styringsmodell for profileringsarbeidet. Det ble besluttet å etablere et 

nytt beslutningsorgan underlagt styret i Osloregionen kalt Oslo Brand Partner Arena (OBPA). Organet skulle bestå av 

alle kommuner og fylkeskommuner som yter bidrag til profileringsarbeidet, og fikk fullmakt til å behandle 

handlingsplan og budsjett for profileringsarbeidet. Ved konstitueringen av OBPA den 6. mars 2018, besluttet OBPA 

også å etablere et arbeidsutvalg som skulle følge profileringsarbeidet gjennom året.  

 

Det var opprinnelig tanken at Oslo Business Region skulle være operativ gjennomfører av profileringsarbeidet på 

vegne av Oslo Brand Partner Arena, og at Osloregionens sekretariat kun skulle være sekretariat for 

«bestillerfunksjonen» på vegne av Oslo Brand Partners. En vurdering foretatt av kommuneadvokaten i Oslo 
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konkluderte imidlertid med at en slik modell ville være i strid med lov om offentlige anskaffelser, og at oppgaven 

eventuelt måtte settes ut på anbud, med mindre Osloregionen selv foresto også det operative profileringsarbeidet. 

Etter en samlet vurdering, ble det konkludert med at Osloregionens sekretariat skulle ivareta både det strategiske og 

det operative profileringsarbeidet på vegne av Oslo Brand Partners.   

 

Som en følge av dette ansvaret, ble sekretariatet i Osloregionen noe styrket for å øke kapasiteten i forbindelse med 

gjennomføring av profileringsarbeidet. Det ble også reetablert et «advisory board» med internasjonal deltagelse, med 

flere av de samme deltagerne som var med i forbindelse med arbeidet med den internasjonale profileringsstrategien. 

Samarbeidet med Oslo Business Region og VisitOSLO fortsatte, men nå knyttet til konkrete prosjekter. Alle tre 

organisasjonene baserte fortsatt profileringsarbeidet på den samme felles internasjonale profileringsstrategien.   

 

I tillegg ble arbeidet med å involvere flere private og offentlige stakeholdere i profileringsarbeidet intensivert. Det ble 

innledet samarbeid om profilering med en rekke næringsklynger, kulturinstitusjoner, idrettsarrangementer, 

fylkeskommuner og andre om å sette Osloregionen tydeligere på kartet internasjonalt. Det ble også gjennomført en 

rekke workshops i ulike byer i regionen for å mobilisere kommuner og andre lokale aktører til å ta del i 

profileringsarbeidet.  

 

I 2019 trådte ny kommunelov i kraft. I september 2019, vedtok styret i Osloregionen å igangsette prosess for 

omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. Kommuneloven § 17 -1 om interkommunalt 

samarbeid. I forbindelse med omdanningen, ble det besluttet å foreslå å avvikle beslutningsarenaen Oslo Brand 

Partner Arena, bl.a. fordi det ble vurdert å være vanskelig å forene Oslo Brand Partner Arena med lovverkets krav til 

organisering og finansiering av interkommunale politiske råd. I saken som styret behandlet den 28. januar 2020 om 

avvikling av Oslo Brand Partner Arena fra og med 2020, ble det i tillegg pekt på betydelige effektiviseringsgevinster 

ved å integrere profileringsarbeidet i den ordinære virksomheten i Osloregionen, samt positive effekter i forhold til 

arbeidet innenfor andre områder, som f.eks. arbeid med felles identitet og strategier, interessepolitisk arbeid og 

næringsutvikling/innovasjon. 

 

Administrative og økonomiske ressurser 2015 til i dag 

Tabellen under viser regnskapene for profileringsarbeidet fra 2016 tom. 2019. I 2016 og 2017 ble profileringsarbeidet 

gjennomført i regi av Oslo Brand Alliance. Her bidro både Osloregionen og Oslo Business Region til 

grunnfinansieringen. I 2018 og 2019 ble arbeidet i sin helhet finansiert og gjennomført i regi av Oslo Brand Partners, 

men med samarbeid med Oslo Business Region og flere andre aktører gjennom enkeltprosjekter. Ubenyttede midler 

fra tidligere år er overført til påfølgende år.  
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 2016 2017 2018 2019 

Bidrag/inntekter  4 400 000 8 628 424 6 167 236 5 801 114   

Herav fra 
Osloregionens 
medlemmer 

2 400 000 6 613 424 6 167 236 5 801 114   

Prosjektutgifter 3 848 320 9 227 065 4 466 942 4 221 376 

 

  

I 2016 var det 17 av Osloregionens medlemmer som bidro økonomisk til profileringsarbeidet. I 2017 var antallet økt til 

24. I 2018 var det 30, mens tallet i 2019 var 27. 

 

Bidraget fra medlemmene i Osloregionen var i 2016 kr 1,- pr innbygger. Oslo betalte dobbelt, som både kommune og 

fylkeskommune. Satsen var basert på at 2016 var et oppstartsår, og at det ble antatt at man i praksis kun ville ha et 

halvt budsjettårs aktivitet. Fra 2017 økte det årlige bidraget fra medlemmene til kr 2,- pr innbygger, kr 4,- for Oslo.  

Medlemmenes årlige bidrag bør ses i lys av hva som er bidragene i andre regioner, som vi kan sammenlignes oss 

med: 

 

I Stockholmsregionen bidrar 55 kommuner årlig med kr. 4.- SEK pr innbygger til profileringsarbeid (Stockholm 

kommune bidrar med 7,5 mill. SEK). Greater Copenhagen, som ligner Osloregionen i oppgaver, finansieres med 

bidrag på ca. kr. 4,50 pr innbygger, i tillegg til bidrag fra statlig nivå samt Nordisk ministerråd. Totalt er budsjettet 

anslått til i overkant av 50 mill. DKK. Innen det regionale samarbeidet Greater Stavanger som består av 16 

partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune, bidrar kommunene med kr 35,- pr innbygger for basistjenester (samt 

ytterligere 60 kroner pr innbygger for tilleggsoppgaver). Rogaland fylkeskommune bidrar med 1 mill. kroner pr år. I 

hovedstadsregionen Haag i Nederland, som har om lag like mange innbyggere som i Osloregionen, er det et årlig 

budsjett til internasjonal profilering på ca. 10 millioner Euro, ca. 100 mill. kroner. Haag-regionen er for øvrig en av de 

regionene som har benyttet Osloregionens profileringsstrategi som modell for utvikling av sitt profileringsarbeid. 

Amsterdam & Partners, som er ansvarlig for profileringen av Amsterdam, har et budsjett på ca.11 millioner Euro, 

hvorav en tredel er bidrag fra Amsterdam by, en tredel er bidrag fra øvrige partnere (bl.a. 32 kommuner i regionen) 

og en tredel er inntekter fra turister. De har 85 ansatte. 

 

Innenfor rammen av prosjektbudsjettet har det fra 2017 vært engasjert en Brand Manager i ca. 60 % stilling. I tillegg 

har ansatte i Osloregionen og Oslo Business Region bidratt med sin arbeidstid i arbeidet med profilering. Fra 

Osloregionen var det ca. et halvt årsverk avsatt til dette i 2016 og 2017, mens dette økte til ca. 1,5 årsverk i 2018 og 

ca. 2 årsverk i 2019. Oslo Business Region bidro med ca. 1,5 årsverk i 2016 og ca. 2 årsverk i 2017.  
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Gjennomgang av prosjekter 
Basert på en lean metodikk over flere år, har Osloregionen funnet en form på profileringsarbeidet som har vist seg å 

gi god uttelling på flere måleparametere (KPI’ene for profileringsarbeidet), som f.eks. assosiasjoner til merkevaren, 

andel aktiviteter som treffer merkevaren og stakeholderinvolvering.   

 

Arbeidsformen innebærer å søke, initiere og drive prosjekter i samarbeid med stakeholdere i regionen, og sørge for 

at aktivitetene er «on brand». Dette kan også kalles «koblingsarenaer». Jo flere koblingsarenaer man finner, desto 

flere muligheter har Osloregionene til å påvirke aktiviteter til å bli «on brand».  Teamet i Osloregionens sekretariat 

bistår med rådgivning, nettverk, kompetanse og tidvis prosjektledelse. I løpet av de siste årene har teamet jobbet 

aktivt med en rekke koblingsarenaer. Her er et utvalg av prosjekter som Osloregionen har arbeidet med fra 2015 til i 

dag: 

 

The Great Escape 

Denne kampanjen var et samarbeid mellom Oslo Business Region, Visit Oslo og Osloregionen.  

Det vi ønsket å vise med denne kampanjen, var at Oslo er et spennende sted, et sted med kultur, mat- og drikke-

kultur, gode opplevelser, urbant byliv, osv. Den har blitt sett av over seks millioner mennesker.  

 

Målgruppen var turister, men også studenter og oppstartsbedrifter. De vi ønsker å nå med profileringsarbeidet vårt 

ønsker mer enn et sted å jobbe og studere, det må være interessant, spennende og inspirerende. De fleste har ikke 

Oslo og Norge på radaren. Vi ønsket å komme på radaren til rett målgruppe, og at de skal knytte Oslo til verdiene 

som kampanjen viser. 

 

Filmen hadde en storyline som fungerte godt. Svært mange så filmen helt til slutt, og de så den med lyd, som ikke er 

vanlig i sosiale medier-kampanjer.  

 

Historien: For Sam og Marela fra New Zealand var Europa målet for sommerens store ferie. På programmet sto noen 

av verdens mest besøkte attraksjoner, så de var ikke de eneste der. Etter å ha kjempet seg gjennom et hav av 

turister og selfiestenger på et museum, kommenterte en litt oppgitt Marela opplevelsen på Instagram.  

Gjennom kampanjen The Great Escape ble paret "reddet" til Oslo for en litt mindre trengselsfylt byferie. Her ble de 

servert deilig mat og drikke, prøvde stand-up-paddling på Oslofjorden, syklet på bysykler, og ikke minst kunne de 

beundre noen av Munchs mesterverker helt uforstyrret. Så selv om de kom til en noe roligere by, skortet det ikke på 

spennende opplevelser.   

 

"Redningsaksjonen" var et samarbeid organisert av Oslo Brand Alliance, som inkluderer Oslo Region, Oslo Business 

Region og VisitOSLO.  Byrået Trigger stod for produksjonen. 

 

“I don’t think we could have predicted any of the activities that we have done in Oslo. For us to feel this way 

after only just 48 hours here, I think says a lot about what the city has to offer.”  - Marela Glavas 
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Oslo Innovation Week  

“Oslo Innovation Week was an opportunity to see how tech, startups, cities and government can all 

collaborate to bring about positive and sustainable change in society. Norway provides other countries with 

a model for how this can be achived.” – Miriam Partington, Deutche Welle 

 

Osloregionen har samarbeidet med Oslo Innovation Week (OIW) siden 2018. Oslo Business Region er ansvarlig for 

arrangementet. Osloregionen har bidratt med støtte til reise, opphold og håndtering av internasjonal presse. OIW når 

et stort antall relevant internasjonalt publikum; oppstartsbedrifter, store bedrifter, investorer og offentlige 

virksomheter. Fokus er på bærekraftige løsninger og de fleste bedriftene er teknologibedrifter. 

 

Oslo Innovation Week er Norges største innovasjonskonferanse. Her deltar store selskaper, oppstartsbedrifter, 

investorer og offentlige virksomheter. De møtes for å dele innsikt og ideer til bærekraftige forretningsløsninger. 

OIW 2019 hadde 13.000 deltakere hvorav 30 % var internasjonale, 63 arrangementer, 486 foredragsholdere hvorav 

51 % var kvinner. 

 

Journalister fra blant annet Forbes, The Guardian, Wired, El Pais var til stede og 183 medieartikler ble skrevet. 

Osloregionens bidrag i 2019 dreide seg om pressestøtte og håndtering, og kulturprogrammet. 

 

Operafest Røykenvik 2019 

Osloregionen samarbeidet med Operafest Røykenvik og Regionrådet i Hadeland om produksjon av en hovedfilm, tre 

teaserfilmer og et presse-kit.  

 

Operafest Røykenvik ble benyttet som bilde på dugnadsånden i regionen vår, som er årsaken til at vi har så mange 

konserter og kulturopplevelser hvert år. Filmen ble spilt inn i Oslo og på Hadeland. Byrået Gyro sto for film, klipp og 

musikk.  

 

Målgrupper var kulturinteresserte, spesielt musikkinteresserte, i Tyskland, Norden og England.  

Sammen med freelancejournalist Cecilie Moestue, ble det produsert tekster på fire språk som sammen med filmer, 

og bilder ble spredt til kulturjournalister i målgruppelandene.  

 

Dette var et godt privat-offentlig samarbeid, der vi også fikk møte på utfordringer knyttet til koordinering av aktiviteter 

mellom de ulike interessegruppene i regionen.   

 

Hvor mange vi traff med kampanjen er ikke ferdig målt før Operafest Røykenvik 2020 avsluttes, da filmer og sosial 

mediesatsing er rettet mot årets festival. Per 25. desember 2020 hadde filmene nådd over 75 000 mennesker 

internasjonalt.  
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Future Library  

Kunstprosjektet Future Library genererer svært mange og gode presseoppslag i store og små medier verden over. 

Ved «å sette lyskasteren på» Future Library, får vi ut budskapet til et internasjonalt publikum at Oslo er innovativ, 

grønn, annerledes og en kulturby.  I 2019 var det blant annet oppslag i New York Times, The Guardian, CNN, Korea 

Times, Korea Vouge, Korea Herald, News Pakistan, The Art Newspaper, Literary Hub, Politiken, Weekendavisen, 

Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine Zeitung, BÜCHER, Magazin, Chosun Daily. 

 

Osloregionens jobb i dette prosjektet er prosjektledelse, å koordinere kameraproduksjon, streaming, og pressearbeid.  

 

Table Tales 

Table Tales-kampanjen fra 2017 hadde over hadde 524.000 views. Kampanjen besto av seks filmer som viste fram 

mat og drikke med produsenter og restauranter i Sandefjord, Lillehammer, Hamar, Hadeland, Fredrikstad og Oslo.  

 

Table Tales-kampanjens mål var å vise fram Osloregionen som en matdestinasjon, presentert av menneskene som 

har skapt mat-scenen i regionen vår. De snakket om sin lidenskap for mat og stedene de bor og jobber.  

Energien og mangfoldet i Osloregionen inspirerer til og innovasjon i matlaging og matindustrien. Med 

jordbruksområder, skoger og fjorden i nærheten, har selv de mest urbane restaurantene tilgang til ferske kortreiste 

ingredienser. Resultatet er moderne mat med en kvalitet og karakteristisk preg som tiltrekker foodies fra hele verden. 

 

X Games Oslo i 2016 

X Games i Oslo i 2016 nådde 530 millioner unge mennesker. Oslo kommune, ESPN og TV2 sørget for at X Games 

ble holdt i Oslo i februar 2016. Dette var første gang både vinter- og sommersporter konkurrerte i et X Games-

arrangement.  

 

X Games i Bærum (Fornebu) 2019 

I 2019 var X Games på Fornebu i Bærum. Osloregionen samarbeidet med X Games Norway for å nå ut til en stor og 

ung målgruppe. Ønsket var at de skulle «få Oslo på radaren» og synes at det er et spennende sted. X Games når en 

målgruppe som det ellers er svært vanskelig å nå. 

 

Det ble produsert to videoer av de mest kjente norske ski- og snowboardutøverne, Birk Ruud fra Bærum og Marcus 

Kleveland fra Oslo, som ble spredt via sosiale medier. Filmene satte standarden for en konkurranse på Instagram der 

utøvere fra Finland, USA, Nederland, Danmark, Norge, Canada, Sveits, Frankrike og Storbritannia deltok. Det var 

krav at videoene skulle filmes i bybildet/lokalmiljø i regionen. Samlet hadde utøverne 2,3 millioner følgere på sosiale 

medier og filmene fikk 504.824 visninger. 

  

De ble laget et eget design av Oslo og Bærum´s skyline som ble hengt opp inne i arenaen, noe som var godt synlig 

på tv-sendingene.  
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Det ble totalt produsert 10,5 timer live TV-sendinger fra arrangementet, som ble sendt til en rekke land i hele verden. 

Via sportskanalen ESPN nådde arrangementet mange seere i Amerika. ESPN har også ca. 10 millioner følgere på 

sosiale medier. Det ble skapt 24 millioner interaksjoner i ESPNs kanaler i forbindelse med arrangementet. X Games 

sin egen Instagram-konto vokste fra 11.000 til 17.000 under arrangementet. Facebook hadde 54 000 unike brukere i 

eventuken. 

 

Noen av konklusjonene fra X Games 2019 Norway var: 

 X Games Norway/store live-events skaper mye digital trafikk. 

 Over 40 millioner faktiske interaksjoner når alle kanaler tas med. 

 Eget crew med live-rapportering på Instastory fra treningsdager og konkurransedager er svært vellykket. 

 Det er viktig at innholdet skreddersys for målgruppen. 

 Både enkle og avanserte produksjoner går bra. https://oslobrandbox.no/?modaalpage=videogallery  

 

Oslo Runway og Fushion 

“We’re always on the lookout for new style inspo, and while we know Scandinavia is the go-to for sleek 

homeware, snowy climates and effortlessly chic fashion, we didn’t realise Oslo in Norway would become our 

new no.1 style destination. Until we visited the capital, that is.” 

– LOOK UK (etter Oslo Runway januar 2018) 

 

Mote- og klesbransjen er verdens fjerde største industri. Oslo Runway har satt Norge og Oslo på motekartet 

internasjonalt for første gang. I tillegg til å bidra til at Oslo blir kjent for å være en spennende kulturby, har Oslo 

Runway åpnet opp for publikum som ikke er i bransjen, hatt gratisvisninger og arrangementer ute i byen, samarbeidet 

med skoler og trukket inn musikk- og kunst-scenen gjennom prosjektet Fushion. 

 

Osloregionen har støttet internasjonal presse, og gjennom året i forbindelse med visningssteder, opp mot kommunen 

og med tilskuddsrådgivning. 

 

Skam 

Serien Skam satt Oslo på kartet på en måte vi ikke kunne drømt om, til en målgruppe det er svært vanskelig å nå. I 

2018 samarbeidet vi med VistOSLO med internasjonal presse relatert til Skam og hadde følgende oppslag: 

 

Argentina: 

La Nación – Los limites de la idolatria 

 

Danmark:  

Elle.dk «Dagens bedste nyhed: Kom på SKAM-tur i Oslo» 

Woman.dk «Denne nyhed er helt genial for alle os, der hungrer efter endnu mere SKAM» 

Mx.dk « SKAM-guide: her er kortet over de bedste SKAM-steder i Oslo» 
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Frankrike: 

Grazia Magazine/Grazia.fr: «Skam, pépite norvégienne» 

 

Finland: 

Helsingin Sanomat: «Tuore ja hauska kaupunkikulttuuri kukoistaa vaihtoehtoisessa Oslossa» 

Aamulehti.fi  «Aiotko Osloon? Katso tästä hittisarja Skamin aitojen tapahtumapaikkojen osoitteet» 

Aamulehti.fi «Sana, Magnus vai Vilde, Skam-fanien arvailu kuumenee – olisiko seuraava päätähti upea 

muslimityttö?» 

 

Sverige: 

TV4: «Tv-succé lockar turistar till Oslo och SKAM-skolan» 

 

UK: 

New Statesman «Skam: how a cult teen drama has fans invading sets, stalking characters’ Instagrams and learning 

Norwegian» 

 

Offshore Northern Seas (ONS) 

I 2018 samarbeidet Osloregionen med næringsklyngen Subsea Valley for å profilere Osloregionen som energiregion 

på stand på ONS i Stavanger. ONS er en av de viktigste møteplassene for den globale energisektoren, med en stor 

internasjonal teknologiutstilling og et høyprofilert konferanseprogram med ledende aktører fra hele verden 

representert. Totalt 68.174 mennesker fra 98 nasjoner besøkte ONS i 2018. Subsea Valley var i kontakt med 25 

journalister hvorav halvparten var internasjonale.  

 

Fokuset i profileringen var utvalgte selskap og regionen som helhet. Dette trigget flere intervjuer og videointervjuer av 

bedriftene, og førte til en rekke presseoppslag.  

 

Bokmessen i Frankfurt 

Norge var gjesteland i 2019 og det var viktig at Oslo var til stede på riktig måte. Arkitekter, arkitekturbransje, 

byutvikling, kunst- og kulturinteresserte fra hele verden hele verden. Messen hadde 7300 utstillere fra 102 land, 

10,000 journalister og 286,500 besøkende. 

 

Osloregionen ville sørge for at kultur-Oslo var tilstedeværende på messen, hvor vi kunne nå en viktig målgruppe. 

Munchmuseet var allerede til stede, men vi sørget for at Future Library og Deichmanske bibliotek fikk god synlighet. 

De hadde det siste arrangementet på messen, som også var det best besøkte. Forfatteren Margareth Atwood var en 

del av arrangementet, og hun annonserte Future Library-forfatteren for 2020, som er Karl Ove Knausgård. 
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Vi produserte og prosjektledet også en film i samarbeid med Future Library, Bjørvika Utvikling og Deichman som ble 

vist på messen hele uka, i forkant i sosiale medier og som blir gjenbrukt med små forandringer i opptakten til 

åpningen av Future Library-rommet i Nye Deichman i 2020. 

 

The Proud Experience 

The Proud Experience var en oppfølger til The Great Escape fra 2017, men denne gangen var settingen Oslo Pride. 

Personene i filmen som ble laget kom fra land hvor homofili er kontroversielt og filmen viser et vennlig, åpent og 

fordomsfritt Oslo. Filmen har vunnet European Excellent Aeards for historiefortelling og er sett av 1,5 millioner 

mennesker. Den ga over 25 internasjonale presseoppslag.  

 

Oslo filmkommisjon 

Oslo filmkommisjon ligger under Byrådsleders kontor i Oslo kommune og er initiert og støttet av Oslo kommune. Oslo 

filmkommisjon tiltrekker filmproduksjoner til Osloregionen. Insentivordningen gjør det lettere å produsere her, og 

filmkommisjonen hjelper med å fasilitere og markedsføre filmene.  

 

Filmene i seg selv kan gi Osloregionen oppmerksomhet, og store produksjoner vil gi kapital og arbeidsplasser til 

regionen, og deres tilstedeværelse styrker de kreative næringene våre. De er i dialog med blant andre Netflix, 

Bollywood, Disney og HBO. 

 

I 2019 startet vi et samarbeid med Oslo filmkommisjon, og blant annet med film og bilder til nettsiden til Oslo 

Filmkommisjon som viser potensielle filmlokasjoner for internasjonale produksjonsselskaper. Filmkommisjonen er 

interessert i å finne områder i regionen til store filmproduksjoner, og Osloregionen vil være en samarbeidspartner i 

dette arbeidet.  

 

Technology Summit Kongsberg 

Kongsberg er teknologibyen i Osloregionen. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter innen forsvar, 

subsea og space. Og internasjonale selskaper som Kongsberg Gruppen, TechnipFMC , Dresser-Rand, Kongsberg 

Automotive og GKN Aerospace Norway. 

 

Tech Summit har vært en samarbeidspartner i flere år. I 2018 ønsket de en mer internasjonal profil, og Osloregionen 

bidro økonomisk til en keynote, deltok i programarbeidet og som rådgiver i kommunikasjonsarbeidet deres. 

Konferansen skapte medieoppslag gjennom lansering av Telenors 5G-nett, robotteknologi og banebrytende teknologi 

i maritim næring.  

 

I 2019 ønsket Kongsberg næringsforum samarbeid om konferansen rundt strategi, kommunikasjon og 

publikumsutvikling. I 2019 bidro sekretariatet i Osloregionen med sosiale medier-filmer og bistand til spredning av 

filmene. 

 



 27 

I tillegg arrangerte vi et side-event som et vorspiel mellom hovedkonferansen og middagen. Side-eventets mål var å 

nå nye publikumsgrupper. Tema for konferansen i 2019, var "Sharing and Innovation", så konseptet for side-eventet 

knyttet seg til det. For å få oppmerksomhet rundt side-eventet var det viktig med en klar vinkling og spisset tematikk. 

Tittelen var “Space Tech Vorspiel”, og Kongsberg Space and Surveillance ved Laura Sletbakk fortalte og delte rundt 

deres siste innovasjoner fra scenen. De andre foredragsholderne var fra NTNU, European Space Agency Business 

Incubation Centre Norway hos Kjeller Innovation, og Norwegian Space Agency. Moderator var fra Oslo Business 

Region. 

 

På grunn av temaet for konferansen i 2019, ønsket vi med side-eventet å vri inntrykket av Technology Summit noe, 

som en konferanse som er åpen og tilgjengelig og relevant for også startups og studenter. 

 

City Brand Exhibition 

City Branding Exhibition i Milano ble avholdt 12. oktober 2018 og vårt bidrag var en utstilling med 

profileringsstrategiens reise i bilder. Det ble lagt særlig vekt på å illustrere samspillet i regionen og fokus på felles 

verdigrunnlag. Messen ble omtalt i 36 avisartikler og hadde ca. 10 000 besøkende. 

 

Share Oslo 

I 2019 lagde vi seks kampanjer med seks personligheter fra Osloregionen i hovedrollene. Målet var å øke kjennskap 

til Osloregionen. Det ønskede etterlatte inntrykket var at Osloregionen er et trygt, inkluderende, innovativt, 

spennende sted med gode jobbmuligheter. Hver kampanje var en liten film som vi spredde via sosiale medier. 

Personene vi lagde kampanje rundt, var: 

 Bård Eker, ceo og gründer av Eker Design i Fredrikstad. 

 Anne Beate Hovind, prosjektdirektør ved Bjørvika Utvikling  i Oslo og styreleder for Future Library-stiftelsen. 

 Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og første vice major i Europa som var åpen homofil. 

 Chris Samways, direktør for Maarud-fabrikken i Kongsvinger, tidligere markedsdirektør i Freia. 

 Sissel Engblom, arkitekt med fokus på feministisk byutvikling. 

 Selam, eritreisk flykning som jobbet som kokk på Vippa da filmen ble laget. 

 

Kampanjen hadde en rekkevidde på 3 930 250 (antall personer som så filmene i feeden sin på facebook), 

mens det var og 1 513350 personer som så deler eller hele filmen. Det ble laget en landingsside for 

kampanjen, og 4176 personer klikket seg videre på neste film etter å ha sett en a filmene.  

 

Japansk presse til Den magiske fabrikken i Tønsberg 

Dette var et lite kostbart prosjekt, men med ganske god effekt likevel. Vi jobbet med flere internasjonale journalister til 

No Waste’s opplevelsesseminar i oktober, men endte opp med én japansk journalist. Hun skrev til gjengjeld en lang 

sak, for Yahoo JAPAN News. Det er det mest kjente og den største nyhetskanalen for mange japanere, med 15 

milliarder sidevisninger. 
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The Big O 

Osloregionen har samarbeidet med Oslo Business Region om Oslo Innovation Weeks kulturprogram. Oslo 

Innovation Week har 13.000 deltakere hvor 30 % er internasjonale. Målet med kulturprogrammet har vært å vise 

deltakerne at Oslo er en kvalitets kulturby. The Big O i 2017 og 2018 var superkomprimerte kulturfestivaler akkurat 

der deltakerne var med det noe av det beste Oslo har å by på innen kunst, musikk, film, og uteliv.  

 

Profilering av Oslo som fredsby 

I 2017 samarbeidet vi med Visit Oslo om pressearbeid i forbindelse med tre store fredsarrangementer: Nobels 

fredspris, Oslo Freedom Forum og Oslo Urban Peace Week.  

Oslo Freedom Forum alene genererte 325 unike mediahistorier. 

 

#HvorforOslo 

Osloregionen har også gjennomført prosjekter som har hatt som formål å mobilisere kommuner, fylkeskommuner, 

næringsliv, kulturaktører og andre til å delta i profileringsarbeidet.  

 

Selskapet X.Y.Zero One ble i 2018 engasjert til organisere prosjektet #HvorforOslo, med en serie workshoper med 

følgende formål: 

  

 Finne gode caser fra hele regionen som kan skape internasjonal oppmerksomhet i regionen 

 Bidra til økt forståelse for profileringsstrategien og hvordan den kan brukes både hos privat og offentlig 

sektor 

 Samle næringsliv, offentlig sektor og akademia til en felles idédugnad om hvordan vi sammen kan løfte 

regionen internasjonalt 

 

Det ble gjennomført åtte workshoper i åtte byer: 

 Kongsvinger 

 Skedsmo (Skedsmokorset) 

 Asker 

 Bærum 

 Hønefoss 

 Hamar 

 Fredrikstad 

 Holmestrand 

  

Workshopene hadde egen landingsside på oslobrandbox.no, samt egne eventsider på Facebook. Det ble laget 

videosnutterfra alle workshoper som ble brukt i markedsføringen og det ble laget en samlevideo i etterkant som 

oppsummering. Sekretariatet bidro med innhold og foredrag, samt med spredning av budskapet. 
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Vi nådde ca. 200 beslutningstakere til sammen og fikk gode score på evalueringene i etterkant. 

  

#hvorforoslo ble imidlertid en betinget suksess, og vi tok mye lærdom av denne prosessen. Formålet ble for ullent, 

det ble for dårlig kommunisert. Enkelte av lokasjonene lå for langt unna sentrum i byene. Workshopene ble for 

fagfokusert og det kunne med fordel ha vært enda større fokus på caser og mindre på strategi. 

 

På tross av dette fikk vi svært gode tilbakemeldinger og i etterkant merket vi økning både i innsendte prosjekter og i 

bruk av oslobrandbox.no 

 

Masterclass  

En ny vri vi har gjort med sikte på å mobilisere aktører fra regionen til å delta i profileringsarbeidet av regionen, er å 

jobbe med prosjekter som ikke direkte når ut internasjonalt, men som støtter prosjekter i regionen som er on brand. 

Det kan være prosjekter som har internasjonalt potensiale eller det kan være å styrke konkurransekraften i regionen 

på ulike måter.  

 

I februar 2020 arrangerte vi masterclass i kommunikasjon og markedsføring for alle medlemskommuner og alle 

selskap, klynger, festivaler osv. i medlemskommunene. Arrangementet fikk meget god respons og vil etter planen bli 

fulgt opp med lignende arrangementer.  

 

Talentattraktivitet 

Osloregionen konkurrerer med andre destinasjoner om å tiltrekke talent og virksomheter. For å styrke regionens 

konkurransekraft og sikre tilgang til nøkkelkompetanse, gjennomførte Osloregionen en omfattende studie våren 2019 

for å kartlegge situasjonen for utenlandske studenter og høykompetent arbeidskraft.  

 

Talentene som kommer hit, peker på mange positive særtrekk ved å bo og jobbe her: God balanse mellom jobb og 

fritid, flat struktur i arbeidslivet, Oslo er en kompakt by og Osloregionen er en kompakt region, og et godt 

kollektivtilbud. Studien avdekker følgende utfordringer for talentene som har kommet hit: Vi trenger å bli mer synlig 

ute i verden, vi trenger et bedre mottak av de som kommer, og det er utfordringer knyttet til å beholde de 

internasjonale studentene som fullfører grad i Norge. Det er mye å ta tak i rundt mottaket: Det mangler språkkurs, 

bedre tilrettelegging for sosial integrasjon, men også praktiske ting som tung prosess for å få personnummer bør 

adresseres. Du kan lese rapporten her: https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Osloregionen-Talent-

attraction-managament-report-FINAL-June-2019.pdf  

 

Høsten 2019 startet Osloregionen et initiativ for å arbeide mer aktivt med å styrke regionens muligheter til å tiltrekke 

og beholde talent i regionen.  

 

Talent Attraction Management (TAM) er en helhetlig, integrert tilnærming til å profilere et sted som attraktivt for 

investorer, gründere, studenter og ansatte i kunnskapsintensive virksomheter. Arbeidet inkluderer i tillegg til det å 
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tiltrekke talent også hvordan de mottas, mottak og integrering. TAM-aktivitetene innebærer koordinering av 

organisasjoner, nettverk, personer og team for å oppnå best mulig resultater på disse områdene. 

 

Regionens høye levestandard, gode helsetjenester og høye livstilfredshet representerer viktige muligheter for 

regionen i forbindelse med talentattraksjon. Men den internasjonale konkurransen om disse personene blir ifølge 

OECD også stadig hardere, særlig innen teknologi, ingeniørfag og helse. 

 

Osloregionen samarbeider med aktører i næringslivet, bl.a. næringsklynger, akademia og aktører i offentlig sektor for 

å identifisere behov og synergier. Lokale og regionale organisasjoner som arbeider med merkevarebygging og 

stedsutvikling, områdets attraktivitet og globale konkurransekraft er også viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.  

 

I tillegg samarbeider Osloregionen tett med universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter for å tiltrekke seg 

internasjonalt talent, for å fylle kompetansegap og for å effektivisere flytteprosessen for utenlandske studenter og 

nyansatte.  

 

Osloregionen arbeider i hele regionen for å identifisere hull i økosystemet for talentattraksjonsstyring. Vi anbefaler 

praktiske tiltak for å gjøre forbedringer og fylle disse hullene, for eksempel: tiltak for å beholde utenlandske 

universitetsutdannede, integrere talenter og familiene deres i det norske samfunnet, forbedre tilgjengeligheten av 

norskkurs, redusere behandlingstider og prosessene for å få norsk identifikasjonsnummer. 

 

Noen av prosjektene som pågår for å tiltrekke og beholde talent er: 

 

Tiltrekke og beholde talent i regionen 

 Samarbeid med næringsklynger: Norway HealthTech, Hamar Game Collective, Smart Innovation Norway, 

Oslo EdTech 

 Samarbeid med kommunale økonomiske utviklingskontorer: Ringerike og Kongsberg 

 Lansering av “onboarding” pilot i samarbeid med arbeidsgivere for å øke integrasjonen og beholde dyktige 

internasjonale talenter. 

 

Internasjonal merkevarebygging og markedsføring rettet mot internasjonale talenter 

 Videokampanjer rettet mot utenlandske studenter om studier og arbeid i Oslo. 

 Lansering av Oslo Talent Hub, et online fellesskap for arbeidsgivere, internasjonale kandidater og studenter 

som kan dele informasjon om karrieremuligheter og kulturliv. 

 Lansering av podcast-serier som viser internasjonale studenter og profesjonelle 

 Markedsstrategiutvikling med International Advisory Board. Vurderer hva som kan replikeres eller tilpasses 

fra TAM-modeller i andre tilsværende byer som København og Haag. 

 

Nettverk 

 Samle offentlige og private organisasjoner for å identifisere utfordringer og introdusere løsninger for å 

ansette og beholde internasjonalt talent. Utforske og tilrettelegge for synergier gjennom hele 

‘forsyningskjeden’ fra rekruttering og flytting til integrering av kandidater allerede i Oslo og i utlandet. 
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 Internasjonalt studentambassadørnettverk 

 Meetups for profesjonelle - nettverk og støtte 

 Roundtable-møter med utenlandske studenter for å effektivisere byråkratiske prosesser for å effektivisere 

“onboarding” og styrke tilknytningen til arbeidsmarkedet 

 Roundtable-møter med arbeidsgivere for å effektivisere og fremskynde prosesser for å ansette 

internasjonale kandidater i Norge og fra utlandet 

 

Tiltrekke og beholde investeringer 

• Engasjere vellykkede etablerere og investorer til å indentifisere hindringer for utenlandske investeringer  

 

På oppdrag fra Osloregionen, har Business of Cities ltd utarbeidet en rapport om hvordan Osloregionen hevder seg i 

konkurranse med andre storbyregioner når det gjelder å tiltrekke og beholde talent.  

 

 

 

Rapporten viser at Oslo hevder seg bra på mange områder, og at det har vært en forbedring de siste årene. 

Osloregionen er fortsatt lite kjent blant dem man kjemper om internasjonalt og som regionens næringsliv har behov 

for. Osloregionen er relativt sett bedre på å holde på talent som allerede er kommet, enn å tiltrekke seg nye. Samtidig 

viser både denne rapporten og Osloregionens egen rapport at det er betydelig hindringer knyttet til formalia for 

nyankomne studenter og kompetansearbeidere.  
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Vurdering 
Innledning 

I dette kapittelet vil vi forsøke å gi en samlet vurdering av profileringsarbeidet som er gjennomført i regi av 

Osloregionen fra 2015 frem til i dag. Det er grunn til en viss tilbakeholdenhet i en slik vurdering. Det er svært mange 

ting som påvirker et steds omdømme og attraktivitet – all aktivitet i regionen som kommuniseres internasjonalt er 

med på å påvirke bildet av hva merkevaren «Oslo» er sett med en internasjonalt blikk.  

 

Som tidligere nevnt, er det ikke én organisasjon, men flere, som arbeider med å fremme merkevaren Oslos 

internasjonale posisjon i tråd med verdiene og målene i profileringsstrategien fra 2015.  

 

Vurderingen i dette kapittelet er basert på vurderinger knyttet til prosjektene som er gjennomført av Osloregionen 

alene og sammen med partnere, utviklingen i Osloregionens internasjonale posisjon slik det kommer til uttrykk i 

rapporten «Oslo: State of the City», som har gitt årlige målinger siden 2015, vurderinger fra Osloregionens 

internasjonale ekspertpanel i internasjonalt advisory board, samt vurderinger gitt av Osloregionens medlemmer i 

forbindelse med Osloregionens medlemsundersøkelse i februar/mars 2020.  

 

Prosjektene for å markedsføre Osloregionen 

Siden profileringsstrategien ble laget i 2015, har vi gjennomført mange og svært ulike kampanjer sammen med svært 

ulike samarbeidspartnere.  

 

Osloregionen har mye innhold og mange historier vi kan bruke for å gjøre oss kjent og attraktiv for målgruppene våre. 

Men gode historier holder ikke alene. De beste kampanjene er de som har vært de mest gjennomtenkte når det 

gjelder hva vil ønsker å oppnå og hvem vi ønsker å nå. Og når vi har gode kanaler å spre innhold i. Det kan være 

digitale kanaler, møteplasser hvor vi vet hvem målgruppen vår er, eller at vi har knyttet til oss samarbeidspartnere 

med relevante internasjonale kontakter. 

 

I kampanjer hvor vi har brukt film som virkemiddel, må vi ha en god storyline for at kampanjen skal fungere. Det er 

viktig for å holde interessen oppe og at folk skal se helt til slutten. Det må være på engelsk, ikke norsk tale med 

engelsk tekst for at det skal fungere optimalt, og sosiale medier-filmer må begynne med et «hook» som får folk til å 

stoppe opp i mylderet av alt innhold man ser.  

 

Det er ikke nødvendigvis de dyreste kampanjene som har fungert best, men de smarteste. I forbindelse med X 

Games på Fornebu i 2019, ønsket vi å vise at Osloregionen er et spennende sted til en ung målgruppe som vi vet at 

X Games når. Ved å samarbeide direkte med utøverne, som allerede har mange følgere på sosiale medier, og la 

utøverne snakke sitt eget språk og bruke sine egne visuelle virkemidler, nådde vi godt frem til målgruppen vår. 
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Det å ta utgangspunkt i ting vi selv er stolte er ikke nødvendigvis et riktig utgangspunkt for en god kampanje. Det er 

lett å lage vakkert innhold, men kommer ikke budskapet ut til dem vi ønsker, er ikke kampanjen en suksess. 

 

Samarbeidspartnere 

I forbindelse med gjennomføring av internasjonale profileringsprosjekter og –kampanjer har Osloregionen så langt 

samarbeidet med:  

 

Offentlige aktører Næringsaktører Kulturaktører Fredsaktører Akademia 

Oslo Business Region 

Oslo Innovation Week 

Oslo filmkommisjon 

Sekretariatet for 

miljøhovedstaden 

Internasjonalt kontor i 

Oslo kommune 

Regionrådet i 

Hadeland 

Hamarregionen 

utvikling 

Visit Norway 

Innovasjon Norge 

Kongsberg 

næringsforum 

Visit Oslo 

Visit Oslo Region 

Green Visits 

Choice-kjeden 

Flytoget  

SAS 

Nor-Shipping 

Ocean Solutions 

Festival 

Technology Summit 

Kongsberg 

Den magiske fabrikken 

Oslo Metropolitan Area 

Subsea Valley 

Conference 

Næringsklynger 

Oslo Metropolitan Area 

Hamar Game 

Collective 

Norway Health Tech 

Oslo Ed Tech 

Energy Valley 

Vrinn 

Maritimt forum 

Solklyngen 

OREEC 

Arena Oslo 

Oslo Runway 

X Games Norway 

Deichmanske bibliotek 

Munchmuseet 

Munchnettverket i 

Osloregionen 

Stiftelsen Future 

Library 

Operafest Røykenvik 

Tons of Rock i 

Fredrikstad 

Øyafestivalen 

Oslo arkitekturtriennale 

Oslo Freedom Forum 

Business for Peace 

Oslo Urban Peace 

Week 

The Nobel Peace Prize 

Oslo Met 

BI 

UiO 

Høgskolen i Innlandet 

 

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere 

Her følger noen tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere:  
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Oslo Runway/ Fushion 

Gjennom samarbeidet med Oslo Regionen havde vi mulighed til og flyve ind nogle af de største udenlandske media 

som læses og følges af flere millioner mennesker i udlandet. 

Dette er ikke kun med til og skabe vækst for mode, kunst og kultur industrien i Oslo, men det er også med til og 

skabe interesse i udlandet at Oslo er en kulturby som ved hvad som rører sig på internationalt niveau og at man har 

mulighed for og blive profileret og få opmærksomhed i udlandet selvom man gør aktiviteter og udstillinger i Oslo. 

 

Vores netværk er konstant øgende fordi vi har mulighed for og udvide og flyve ind nye personlighed hvert år, hvis 

denne støtten forsvinder da vil også forsvinde muligheden for og flyve ind presse. 

Mode, kunst og kultur er med til og skabe sammenhold i et samfund og inspirerer og skaber opmærksomhed som 

ingen andre branche har mulighed for og skabe på samme niveau. 

 

Future Library 

Gjennom de siste 6 årene har Osloregionen vært en god og viktig samarbeidspartner for kunstprosjektet 

Framtidsbiblioteket (Future Library) og Framtidsbibliotekstiftelsen i Oslo. Dette har først og fremst skjedd gjennom 

støtte til prosjektets såkalte overrekkelsesseremoni, som går av stabelen i Oslo og Nordmarka i mai hvert år. 

Sammen med andre nøkkelorganisasjoner har Osloregionen deltatt i «spleiselaget» som har gjort det mulig å 

strømme eventet i ulike kanaler og invitere internasjonal presse. Dette har gitt prosjektet, Oslo og Norge en enorm 

rekkevidde.  

  

Framtidsbiblioteket verdier gir gjenklang i hele verden uavhengig av grenser, religion, alder og etnisitet. Og årsaken 

til dette er blant annet at det handler om grunnleggende menneskelig behov som ritualer, håp, tillit og 

langtidstenkning. Prosjektet er jordnært, natur, ekte  og «felles eid», og representerer det som er kjernen i Oslos 

vedier og ønsket omdømme.  

  

Det er et kunstprosjekt og ikke et tradisjonelt merkevare- eller markedsføringsprosjekt. Men fordi det appellerer til så 

mange, når det ut til verden og til et annet og bredere publikum.  

  

Future Library er blitt verdenskjent. Likevel er det fortsatt slik at verden ikke vet at dette skjer i Oslo og Norge. Det er 

et stort potensiale for Oslo og regionen gjennom Future Library å bli bedre kjent for våre grunnleggende verdier som 

brobyggende, inkluderende, grønne og innovative.  

  

Prosjektet, som varer i 100 år (94 år til), gir også Oslo og regionen en mulighet til å bety noe for verden i den tiden vi 

nå lever i med store utfordringer knyttet til klima og polarisering.  

  

Jeg håper og ønsker at Osloregionen vil være en langvarig samarbeidspartner med Framtidsbibliotekstiftelsen. 
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Visit Oslo 

Osloregionens mål er å «styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.» Og målet 

med det igjen er jo å tiltrekke seg større verdiskaping? I form av investering, talenter, bærekraftig turisme. Så er det 

så klart massevis av flotte tiltak som kan styrke regionen på denne måten, men uten OPPMERKSOMHET vil det ha 

begrenset effekt. 

 

Hvis ikke målgruppen får høre om hvilke positive tiltak som gjøres, hvilken utvikling vi her hjemme ser i riktig retning, 

så vil de heller ikke fatte INTERESSE og dermed fatte en BESLUTNING om å velge Oslo (grunnleggende 

markedsføringsteori her, AIDA-modellen er fortsatt gyldig) 

 

Hvordan skaper vi oppmerksomhet om Oslo som fører til økt kunnskap om vår regions kvaliteter? Vår konkurrenter 

satser hardt på profilering av sine regioner. I vårt samarbeid har vi satset på historiefortelling. Målet er historier som 

berører får folk (og alle våre målgrupper består av folk) til å stoppe opp/legge merke til budskapet, og oss. Så er det 

selvfølgelig en viktig jobb å gjøre når man skal sørge for at historier blir til interesse for det vi kan tilby dem. Men igjen 

er vi tilbake: Uten oppmerksomhet, er alt annet bare teori. 

 

Man vil kanskje tro at med gode innovative tiltak så kommer oppmerksomhet/PR/interesseav seg selv. Bare til en 

liten grad, og når konkurrentene satser på profesjonell profilering, risikerer vi å tape konkurransekraft i markedet. 

 

Oslo filmkommisjon 

Oslo filmkommisjon har opplevd og gjennomført et effektivt, godt og regionalt innbringende resultat gjennom 

samarbeidet med Osloregionen.  

 

Oslo filmkommisjon arbeider med å tiltrekke og tilrettelegge for økt internasjonal aktivitet av filmproduksjon i Oslo og 

regionen. I 2018 bidro Osloregionen økonomisk til arbeid med profilering av regionen som blant annet ble brukt til 

innsalg og tilrettelegging for et av de største varemerker innen internasjonal film, nemlig James Bond. Målet var at 

produksjonen skulle velge nettopp denne regionen for sine opptak for den 25 filmen i rekken, NO TIME TO DIE.  

 

Arbeidet med å skape og formidle oppdatert materiale til profilering av regionen, sammen med en aktiv og positiv 

politisk innstilling resulterte i et større filmopptak i regionen. Spredning og videreformidling av profilerings-materialet 

gjennom tilstedeværelse og nye relasjoner førte til ytterligere interesser fra andre filmprodusenter, og høsten 2019 

gjennomførte nok en større internasjonal aktør sine opptak i Oslo.  

 

Resultatene fra slike filmproduksjoner kan ses gjennom større investeringer i lokal arbeidskraft, utstyrs-leveranser, 

opphold, logistikk og etter hvert som filmene lanseres, blir det også mulig å se hvilken konkret profilerings-verdi hver 

enkelt film vil åpne opp for. Filmene har stor rekkevidde og kan med sikkerhet sies å få stor internasjonal 

oppmerksomhet. 
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Osloregionen ble også satt på kartet gjennom et samarbeid med de tidligere fylkene, Akershus, Buskerud, Vestfold, 

Telemark og Halden kommune i et fremstøt under Berlinalen 2019 (større int. filmfestival), hvor Norge var et land i 

fokus.  

 

For en større internasjonal filmproduksjon er det hovedsaklig et mål å se på aktuelle lokasjoner. Men minst like viktig 

er det å se hvilke andre aktiviteter og tilbud (kultur, mat, idrett, fritid, m.v) et sted tilbyr eller representerer. Dette er 

med tanke på at involverte (her: i filmproduksjonen) som kommer langveis fra skal kunne tiltrekkes og trives med de 

tilbud og aktiviteter som foregår i området. 

 

Samarbeidet gjennom profilering av regionen har bidratt til økt internasjonal oppmerksomhet rundt regionens 

landskap, muligheter og ressurser. Det har også som nevnt skapt konkrete resultat med påfølgende ringvirkninger. 

Det er et ønske om å videreføre og utvikle et slikt profilerings-samarbeid slik at regionen representeres med en større 

portefølje i formidlingen av muligheter, næring og utvikling i og av regionen. 

 

Kongsberg næringsforum 

For Kongsberg er det viktig at profileringsarbeidet i Osloregionen består. Kongsberg satser stort på videreutvikling av 

det høyteknologiske kompetansemiljøet i området vårt. I dette arbeidet er det avgjørende at Kongsberg- og 

Osloregionen blir kjent utover landegrensene som et attraktivt sted å jobbe og bo. I det globale konkurransemiljøet er 

kampen om de beste hodene hard, og det er svært vanskelig, for ikke å si nærmest umulig, for et relativt ukjent og 

lite sted å stå alene. 

 

Dersom Kongsbergindustrien med sine internasjonale teknologilokomotiv ikke klarer å skaffe til veie de ressursene 

som kreves for å videreutvikle seg, står vi vi fare for å miste tunge nasjonale aktører til utlandet.  Teknologibedriftene 

på Kongsberg og i områdene rundt sysselsetter svært mange direkte i Kongsberg, og ikke minst sysselsettes 

tusenvis hos underleverandører i hele landet. 

 

Kongsberg er langt fremme i utviklingen av fremtidens bærekraftige løsninger innen bla. energi og transport til lands 

og til havs. Norge kan bli en spydspiss innen fremtidens grønne løsninger, men da er det avgjørende at vi har 

hjernekraften som kreves for å hevde oss internasjonalt. 

 

Det er en rekke gode initiativ innenfor Osloregionen.  Med en koordinerende instans som Osloregionen og Oslo 

Brand Partners har regionen større mulighet for å spisse de ulike initiativene for å styrke attraktiviteten i hele 

regionen fremfor at arrangementer og prosjekter innen Osloregionen kjemper om de samme målgruppene, midlene 

o.l. og derigjennom kannibaliserer hverandre innad. 

 

X Games  

Internasjonal profilering er kravende. Det er mange som kjemper om oppmerksomheten. X Games er en sikker 

distribusjonsmulighet for norske budskap. Det er en dokumenterbar effekt gjennom både global tv-distribusjon og 

digital eksponering. Målgruppen er ung og moderne, og de etterspør X Games-innhold fra utøvere, fra 



 37 

arrangementet, fra ESPN, samarbeidspartnere og media. X Games Norway åpner et mulighetsrom for norske aktører 

som vil nå gjennom i den internasjonale konkurransen om oppmerksomhet. 

 

OSLO: State of the city 

Attraktivitet er en indikator på stedets internasjonale konkurranseevne. For å finne ut hvor attraktiv Oslo er for resten 

av verden, har professor Greg Clark og hans team i Business of Cities Group i London hvert år siden 2016 fått i 

oppdrag av Oslo Business Region å se på Oslo fra utsiden og inn. Resultatet er den årlige rapporten «Oslo: State of 

the city». 

 

 

 

Første gang denne rapporten ble laget var i forbindelse med utarbeidelsen av profileringsstrategien i 2015. 

Rapporten er en gjennomgang av Oslos tilstedeværelse og ytelse i internasjonale indekser. Den benytter alle de 

globale indeksene og sammenligningene som Oslo deltar i. Dette er et uttrykk for Oslos synlighet og i hvilken grad 

regionen anses verdig å bli sammenlignet med andre byer og regioner.  I løpet av perioden 2015-2020 har Oslo 

deltatt i stadig nye rangeringer og indekser, fra i overkant av 100 indekser i 2015 til rundt 500 i 2020. Ved å bruke 

disse indeksene, identifiserer rapporten Oslos nåværende ytelse og omdømme i de eksisterende 16 tematiske 

områdene innenfor fire overordnede temaer: Business, Liveability, Hospitality and Governance. Den bedømmer 

Oslos ytelse på en 10-punkts skala. 
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I de årene som rapporten har blitt laget har Oslo dukket opp som en ny aktør på den europeiske og globale scenen. 

Oslo gir Norge en dimensjon av metropolitisk innovasjonsøkonomi, som landet trenger for å utfylle øvrige nasjonale 

styrker. Rapporten viser generelt en positiv utvikling for Oslo. På flere områder viser den en formidabel fremgang i 

omdømme; Business friendliness, Productivity, Attactiveness to talent, Social stability, Quality & integrity, Influence & 

status. 

 

Andre funn som er gjennomgående i State of the City-rapporten: 

 Befolkningsvekst. Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa, og har siden 2000 vokst med hele 

25%. Oslo er rigget for at veksten kan fortsette til 2050. 

 Byregionen er en metropol som fronter agendaen i det 21. århundre - fred, teknologi, klimaendringer, 

inkludering og samhold. Oslo-modellen er ettertraktet, stadig mer synlig globalt og har fordel av å være en 

integrert region som samarbeider for økt skalering og økt kapasitet. 

 Oslo blir mer synlig globalt. Fremgangen gjenspeiles i at Oslo er med i stadig flere globale rangeringer som 

måler byers og regioners suksess. 

 Oslo har skapt et moment innen innovasjon. Det at regionens økosystem for innovasjon utvides, gjenspeiles 

i sammenligningsstudier. Stadig flere firmaer, flere inkubatorer, større venture-capital-avtaler og økt 

sysselsetting i ‘app’-økonomien, er tegn på en region som har gjort store fremskritt. Oslo er nå en av de 

mest innovasjonsintensive byregionene i Europa, tatt størrelsen i betraktning. 



39

Oslo er i ferd med å skaffe seg ‘soft power’, altså innflytelse gjennom mykere verdier. Det at Oslo for alvor

fremmer bærekraft blir gradvis mer synlig i de globale målingene der Oslo er med. Byregionen blir anerkjent

for sin gode bærekraftspraksis, lave forurensning og tilrettelegging for sykling. Dette styrker Oslo som

merkevare.

Oslos attraktivitet vokser. Økt tiltrekning av talenter er et viktig vekstområde for å sikre Oslos fremgang.

Oslo er "på den globale radaren" som et spennende sted å flytte til og bygge en karriere. Oslo oppnådde 3.

plass i en av de mest innflytelsesrike globale rangeringene for dette temaet. Avstanden mellom regionens

internasjonale omdømme som et sted å bo og et sted og arbeide, og andre sammenlignbare regioner, nå i

ferd med å lukke seg. Fortsatt gjenstår høye kostnader som en av de viktigste omdømmebarrierene.

Oslo er nå anerkjent som en kulturby. Oslos investeringer i kulturell infrastruktur har forbedret regionens

rykte vedr. fritid og livsstil. Dette vises i nye rangeringer for dette temaet, og for første gang i 2018, skiller

musikk og teater seg tydelig ut for Oslo. Forbedring av kulturelle prestasjoner er en sentral ingrediens for å

lykkes med å imøtekomme innovasjonen og skape en kreativ økonomi.

Rapporten peker imidlertid også på utfordringer, bl.a. når det gjelder Oslos profil og synlighet på næringsområdet.

Her er det fortsatt mye som bør gjøres for at Oslo skal ta en tydelig posisjon internasjonalt, noe som blir viktig i

transformasjonen fra en økonomi som er sterkt koplet til petroleumssektoren.

Oppfatningene av Oslo knytter seg imidlertid gradvis mer til rollen som en pioner innen bærekraft, en foregangs by

innen utslippskutt, og en by som utfordrer seg selv i sosiale spørsmål om likestilling, LHBT + inkludering og

funksjonshemmede. Oslo fremstår bra med sitt løfte om å bli Europas mest fremtidsrettede region, inkludert den

måten den inkluderer nye digitale teknologier og fremmer borgernes velvære. Dette dokumenteres også ved å se på

utviklingen for online søk om Oslo. Sammenlignet med våre nordiske naboer, er Oslo den regionen som har størst

økning i antall søk. Grafen under, viser at online interesse for Oslo skjøt fart i 2015 og ser ut til å fortsette.

Global interesse for Oslo siden 2013 online, basert på mer enn 10 millioner søk

Source: Google Trends (y axis based on maximum monthly score in Scandinavia (100))
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Vurderinger foretatt av Oslo International Advisory Board (IAB) 

Osloregionen reetablerte et internasjonalt advisory board i 2019, bl.a. med tanke på å få råd om den videre 

utviklingen av det internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen. Det internasjonale advisory boardet (IAB) 

leder av professor Greg Clark, Business of cities ltd og består for øvrig av Martin Boisen, Universitet i Utrecht/For the 

love of Place, Geerte Udo, direktør ved Amsterdam & Partners og Mateu Hernandez, direktør ved Barcelona Global. 

 

Oppsummering fra møte i Internasjalt Advisory Board 3. – 4 februar 2020 er vedlegg til denne rapporten.  

 

Dette er en oppsummering av tilbakemeldingene som IAB ga til Osloregionen i 2019: 

 

Identitet og synlighet: Oslo blir stadig mer synlig i internasjonale studier og globale medier. Tidligere var det et stort 

gap mellom Oslo og sammenlignbare byregioner. Dette synlighetsgapet er i ferd med å lukkes raskt. Oslo blir kjent 

for rask vekst og fantastiske fasiliteter, kultur og infrastruktur, sin sterke grønne og bærekraftige agenda, skiftet mot 

innovasjon og bedriftsøkonomi, og åpenhet for talent og mangfold. De årlige Oslo-rapportene har systematisk 

rapportert denne fremgangen. 

 

Katalysatorer (akseleratorer): Oslo utnytter allerede et stort antall viktige akseleratorer for å vise frem sin identitet 

globalt. Det å være Europas miljøhovedstad i 2019 er ett eksempel på en akselerator som allerede har betalt seg. 

Andre gode eksempler er Oslos synlighet på større samlinger som SXSW, MIPIM, UFGC, samt deltakelse i nettverk 

slik som C40. Nisjeturismen og kulturtilbudene i regionen blir plukket og kommunisert i globale medier. Oslos 

regionale, så vel som urbane tilbud begynner å bli anerkjent. 

 

Alliansebygging: Det har blitt gjort store fremskritt med å bygge støtte blant kommunestyrene i Osloregionen. Det er 

et godt samarbeid mellom Visit Oslo, Innovasjon Norge og Oslo Business region. Dette samarbeidet har igjen skapt 

mange flere muligheter for alliansebygging med andre institusjoner i Oslo som f.eks. flyplass, universiteter, sykehus 

og kulturinstitusjoner, samt med større selskaper, finansinstitusjoner og investorer, frivillige organisasjoner og 

medieorganisasjoner. Dette er nå en viktig prioritering for å videreutvikle en fullt fungerende offentlig - privat allianse 

for å fremme Osloregionen. 

 

Kapasitet og organisasjon: Det lille, men fokuserte teamet som utgjør Osloregionens sekretariat, er produktivt og 

effektivt. Arbeidet fra dette teamet som har bidratt til den viktige fremgangen, slik beskrevet over, og har vært helt 

avgjørende for nå å kunne gå til neste aktivitetsnivå, der det kreves ytterligere organisatoriske ressurser. Det å løfte 

arbeidet videre til neste nivå krever en godt gjennomtenkt organisatorisk sammensetning og må innebære 

samfinansiering fra flere organer i en felles innsats. 

 

Her er de viktigste fra rådene fra IAB til Osloregionen i 2019/2020: 

1. Spre gode historier og kunnskap om fremgangen med profileringsarbeidet så langt.  Det er viktig å spre 

informasjon om fremdriften som bidrar til utvikling og anerkjennelse av Oslo-merkevaren, slik at et bredere 

spekter av stakeholdere ser hvordan image og identitet i regionen endrer seg, spesielt internasjonalt. 
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2. Osloregionen må få med seg flere stakeholdere i arbeidet. IAB anbefaler å identifisere opptil 100 

organisasjoner som flyplasser, universiteter, sykehus og kulturinstitusjoner, samt større selskaper, 

finansinstitusjoner og investorer, frivillige organisasjoner og medieorganisasjoner. Dette skal være 

organisasjonene og menneskene som skaper fremtidens Osloregion og bygger omdømmet til området 

(eksplisitt eller implisitt). 

3. Få flere kommuner og fylker til å støtte opp om merkevaren Oslo. Merkevaren trenger støtte i bredden 

og i dybden. I tillegg til å nå ut til en bredere gruppe interessenter, er det også viktig å utdype engasjementet 

hos lokale myndigheter. Dette er spesielt viktig i lys av regionsreformen og de nye fylkesstrukturene, å 

involvere alle lokale myndigheter i regionen, og utvide myndighetenes forpliktelse til et flerårig program. Et 

viktig skritt vil være å invitere de valgte lederne i de nye fylkene til å være aktive talspersoner for 

arbeidsprogrammet. 

4. Mulighetene i kjølvannet av miljøhovedstadsåret 2019. Miljøhovedstadsprogrammet (European Green 

Capital Program) har gitt Oslo en eksepsjonell mulighet til å forme identiteten og fortellingen om Oslo ut til 

verden. En viktig del av dette har vært fremveksten av den nye positive historien om hvordan Oslo 

kombinerer rask befolkningsvekst med radikal handling mot klimaendringer. 

5. Kapasitet i arbeidet med å organisere og markedsføre Oslo-merkevaren på kort sikt. Det dyktige 

teamet som styrer Oslo Brand-arbeidet, må utvides for å levere på de vedtatte målene og prioriteringene. 

Det anbefales at det gjøres noen kortsiktige tiltak for å få på plass ytterligere ressurser gjennom midlertidige 

stillinger eller andre former for fleksibel bemanning. Dette vil være viktig og nødvendig for å optimalisere 

mulighetene. 

6. Ny organisasjonsstruktur. Gitt behov for å innføre en organisasjonsstruktur, skal den kunne: 

 rekruttere og forene et bredere spekter av interessenter 

 skaffe økonomiske bidrag fra flere kilder 

 oppnå juridisk beskyttelse for immaterielle rettigheter og kommersialisere merkevarer når det er 

nødvendig. 

 Få på plass et mer omfattende arbeidsprogram. Hvordan bygge merkevaren og oversette det til 

kommunikasjons- og markedsføringsstrategier. 

 

Medlemsundersøkelsen 2020 

25. februar 2020, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmene i Osloregionen. Respondentene var 

øverste politiske og administrative ledere i regionens kommuner og fylkeskommuner.  Resultatene viser positive 

tilbakemeldinger på profileringsarbeidet og understreker viktigheten av at Osloregionen fortsatt kommuniserer hva 

som gjøres, samt effekten av arbeidet. Det er påfallende og veldig gledelig at respondentene, gjennomgående 

benytter den positive enden av svarskalaen. Det alene signaliserer en høy tilfredshet forbundet med Osloregionen og 

arbeidet.  

 

Undersøkelsen måler kjennskap til Osloregionens arbeid, tilfredshet med arbeidet, kjente utfordringer og 

innsatsområder for kommunen/fylkeskommunen. I tillegg spørres det om holdninger, tilbakemeldinger og ønsker. Her 

presenteres noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen: 
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Kjennskap til Osloregionens arbeid 

65 % av de spurte svarer at de kjenner meget godt eller ganske godt til Osloregionens arbeid. Det er noe høyere 

kjennskap blant ansatte i administrasjonen enn blant politikerne. Kjennskap er tydelig korrelert med hvor lenge 

respondentene har hatt sin nåværende rolle (mer eller mindre ett år i rollen).  

 

Inntrykk av Osloregionen (organisasjonen og arbeidet) 

Blant de som har mer enn ett år i sin nåværende rolle – og dermed god kjennskap til arbeidet, har 95 % svart at de 

har et meget godt eller ganske godt inntrykk av Osloregionen. De som svarer at de kjenner Osloregionen godt har 

gjennomgående et mer positivt inntrykk enn de som har mindre kjennskap til arbeidet. Disse svarer også i mye større 

grad at Osloregionens arbeid (innen satsningsområdene) er viktig for deres kommune/fylkeskommune og at de er 

fornøyde med arbeidet som Osloregionen gjør innenfor disse satsningsområdene. Ingen av respondentene har et 

mindre godt eller dårlig inntrykk av Osloregionen. 

 

Hvor viktig er Osloregionens arbeid på de ulike innsatsområdene for din 
kommune/fylkeskommune? 

Til tross for små forskjeller mellom politikere og administrasjon generelt i undersøkelsen, er det forskjeller på hvor 

viktig disse to gruppene mener Osloregionens arbeid med innsatsområdene er for kommunen/fylkeskommunen. 

Klima og miljø, næringsutvikling og innovasjon, profilering, samt talentattraksjon er alle områder som politikerne har 

tillagt større grad av viktighet enn administrasjonen har gjort.  Området areal og transport, tillegger begge gruppene 

likestor grad av viktighet.  

 

Mest viktig for kommunen/fylkeskommunen innen profileringsarbeid 

Investeringer, samt det å tiltrekke besøkende, er de to viktigste temaene innen profileringsarbeidet, ifølge 

respondentene. På en delt tredjeplass målt i viktighet, finner vi kompetanseheving innen markedsføring av 

kommune/fylkeskommune og det å tiltrekke talenter. 

 

Respondentene svarer at det er viktig, dog i mindre grad, å tiltrekke samarbeidspartnere til internasjonale prosjekter.  

 

Det å beholde utenlandske investorer i lokale bedrifter, betegnes derimot som mindre viktig. 

 

Ønske om å delta i profileringsarbeidet 

74 % av de spurte, svarer at deres kommune/fylkeskommune kunne tenke seg å delta i arbeidet med å styrke 

Osloregionens felles internasjonale posisjon gjennom profileringsarbeid. Av de som allerede har vært involvert i 

Osloregionens profileringsarbeid, svarer hele 95 % at de kunne tenke seg å delta. 
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Påstander 

Påstand nr. 1: Osloregionen må konkurrere med Stockholmsregionen, Københavnregionen og andre storbyregioner 

om å tiltrekke seg investeringer, hovedkontorer, talent og besøkende. 100 % av de spurte er enig i dette.  

 

Påstand nr. 2: Det er naturlig at regionen samarbeider om å ta en tydelig internasjonal posisjon. 97,7 % av de spurte 

er enig dette. 

 

Påstand nr. 3: Kommuner og fylkeskommuner bør samarbeide med bl.a. næringsliv, kulturaktører, andre offentlige 

virksomheter for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon. 97,7% av de spurte er enig dette. 

Resultater oppsummert 

 

Generelt er respondentene svært positive til Osloregionen, profileringsarbeidet og innsatsområdene. De som kjenner 

Osloregionen godt, er mer positiv til arbeidet. Resultatene viser at det er et behov for å informere medlemmene i 

regionen, og det er også et stort ønske om å delta i arbeidet som Osloregionen gjør. 

 

Måloppnåelse i forhold til KPI’ene for Osloregionens 
profileringsarbeid 

I kapittel 2.12 refererte vi målene i Osloregionens profileringsarbeid i de tre Key Perception Indicators (KPI’er) som 

profileringsarbeidet er basert på:  

 

 

 

Synlighet: «Øke merkevaren Oslos synlighet – dvs. øke den generelle kunnskapen og oppmerksomheten om Oslo 

og Osloregionen»: 
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I følge årets State of the City har den globale interessen økt med 14,2 % siden 2013, mot 12,9 i København, 6,5 i 

Helsinki, og 2 % i Stockholm. 

 

Assosiasjoner: «Øke on-brand assosiasjoner til Oslo – dvs. at oppfatningene av Oslo skal gjenspeile verdiene i 

profileringsstrategien» 

 

I følge årets State of the City, har oppfatningene om Oslo endret seg til å handle om at vi er en pionér på 

bærekraftsfeltet, at vi tar inkluderingsspørsmål på alvor, og at vi er en fremtidsrettet region, og at vi ligger i forkant på 

teknologi. 

 

Support: «At flest mulig aktører med interesse i merkevaren Oslos internasjonale posisjon tar i bruk innholdet i 

strategien i sin egen markedsføring eller støtter opp om arbeidet for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon» 

 

Mye har forandret seg siden 2015. Osloregionen har mer synlighet - vi er mer kjent. Kampanjene vi gjennomfører, 

handler derfor i noe mindre grad om å «vise hva vi har», og mer om å finne koblingsarenaer. Dette gjøres særlig 

innenfor talentattraksjonsarbeidet vi startet i 2019. Der ser vi på hvilke utfordringer talent som kommer møter, 

hvordan de kan integreres i arbeidslivet, i den norske kulturen og vi jobber med å forenkle de svært kronglete 

prosessene det for eksempel er å få bankkonto og ID-nummer.  

 

Siden 2015 har antall aktører økt, og samarbeidspartnerne inkluderer nå aktører innen næringsliv, offentlig 

virksomhet, akademia og kulturinstitusjoner. 
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Konklusjon 
Strategien 

Den internasjonale profileringsstrategien for Osloregionen vakte internasjonal oppmerksomhet da den ble kjent. 

Osloregionen var sent ute med å utvikle en strategi for internasjonal profilering. Stockholm, København og en rekke 

andre byer og byregioner hadde allerede arbeidet med internasjonale profilering i mange år. Det var blitt høstet 

erfaringer og utviklet nye kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Blant annet var det vokst frem 

en sterkere erkjennelse i internasjonale miljøer om stedsmarkedsføring at merkevarebygging for steder er noe 

genuint annerledes enn å bygge en merkevare for et kommersielt produkt. Trendene har gått i retning av 

verdibaserte merkevarestrategier for steder, snarere enn enkle slagord og logoer som var dominerende i mange 

år.  

 

Osloregionens profileringsstrategi ble laget på et tidspunkt da man hadde mulighet til å fange opp disse erfaringene 

og trendene. En fordel med å være sent ute, var at man kunne unngå feil som andre byer og byregioner hadde gjort 

tidligere. Med bruken av «merkevare-filter», tok vår strategi denne tekningen til et nytt nivå, som senere er blitt modell 

for en rekke andre byer, regioner og til og med inspirasjon for nasjonale profileringsstrategier.  

 

Metodisk hvilte arbeidet med strategien særlig på en involveringsprosess som var rettet inn mot å avdekke hvilke 

verdier som mest typisk kjennetegner vår region. I strategiarbeidet valgte vi begrepene banebrytende, berikende og 

ekte som uttrykk for disse verdiene. Akkurat begrepene er selvsagt basert på valg (basert på hvordan verdiene ble 

beskrevet av aktørene som var med i involveringsprosessen), men det er betryggende å se at dette samsvarer i stor 

grad med både verdiene som Innovasjon Norge bruker i markedsføringen av Norge, og verdiene som f.eks. Nordisk 

Ministerråd bruker når de skal beskrive det genuint nordiske.  

 

Hverken slike verdier eller en slik strategi er skrevet i et evighetens perspektiv. Verdiene vi representerer, som 

samfunnet vi er en del av, endrer seg gradvis over tid. Vårt inntrykk er likevel at strategiens grunntenkning, med de 

tre verdiene som helt sentrale i denne sammenheng, i stor grad er gyldige fortsatt. Prosessen med utvikling av 

strategien er også med på å gi strategien legitimitet fortsatt, noen som er viktig for å kunne ha en nogen lunde stabil 

teoretisk plattform for profileringsarbeidet. Det er bra, fordi internasjonal posisjonering gjennom et 

profileringsarbeid er tjent med gjenkjennelighet over tid – da blir effektene av kampanjene og andre tiltak som 

iverksettes større.  

 

Et svært viktig element i oppfølgingen av strategien er de tre hovedmålene for profileringsarbeidet, KPI’ene, med 

fokus på økt internasjonal synlighet, at vi skal assosieres med verdiene vi mener er representative for oss, og at 

vi skal skape samarbeid med partnerskap av aktører som arbeider sammen for å styrke vår internasjonale posisjon. 

Også KPI’ene ser ut til å ha relevans i 2020, selv om undersøkelser viser at vi nå er blitt en god del mer synlig 

internasjonalt enn da vi startet arbeidet i 2015. Det gjør det naturlig å legge enda mer kraft i å også forbedre oss i 

forhold til de to andre KPI’ene.  

 



 46 

Strategien og KPI’ene har vært grunnlag for utarbeidelse av årlige budsjetter og handlingsplaner for 

profileringsarbeidet. Etter sekretariatets oppfatning er det en svakhet at det er stort sprang i strategisk nivå 

mellom den overordnede profileringsstrategien og de årlige planene og budsjettene.  

 

For å fange opp endringer i muligheter og behov for regionen, kunne man være tjent med å supplere dette med 

strategier med mellomlangt perspektiv, f.eks. en fireårs periode. Eksempler på slike muligheter og behov er 

oppfølging av miljøhovedstadsåret i 2019. Selv om miljøhovedstadsåret selvsagt var helt sentralt for flere aktører i 

Oslo og regionen som arbeider med profileringstiltak i 2019, var det etter vår oppfatning en svakhet at det ikke ble 

utarbeidet en helhetlig strategi for hvordan man kan benytte miljøhovedstadsåret til å skape oppmerksomhet om Oslo 

og Osloregionen på sikt. I 2019 hadde vi Europas øyne på oss i en langt større grad enn det som er vanlig, og 

fortsatt er mange interesserte i Oslo og paradokset at vi i oljenasjonen Norge kan ligge så langt fremme innen miljø- 

og klimaarbeid. Vi merker oss at dette er poeng som vårt internasjonale advisory board tar opp i sine vurderinger av 

profileringsarbeidet i regionen frem til nå.  

 

Et annet eksempel er alt det som skjer på kulturområdet, med det nye Munchmuseet, Nasjonalmuseet, Kistefos 

mm. Vi vet at kulturområdet er et område der det fortsatt er et gap mellom hvordan vi oppfattes internasjonalt og hva 

som faktisk skjer i regionen vår. Å fylle dette gapet med markedsføring av hva som faktisk skjer her, vil ikke bare 

være positivt for reiselivet, men også for de som arbeider med å tiltrekke talent – man velger steder som er 

interessante utover jobbhverdagen. 

 

Kultur har vært et helt sentralt felt i de årlige planene for profileringsarbeidet av nettopp de årsakene som er nevnt 

her, men det kunne vært nyttig å løfte dette temaet opp i en strategi på mellomlang sikt, for å mobilisere flere aktører 

til å bidra til å styrke Osloregionens posisjon på dette område og lage prosjekter innenfor dette området som strekker 

seg lenger i tid.  

 

Et tredje område kan være knyttet til oppfattelsen av risiko/trygghet, i forhold til den stabiliteten vi opplever i et 

velfungerende samfunn og åpent samfunn. I en stadig mer urolig verden, preget av Trump, Brexit og mistillit mellom 

grupper der også verdier som demokrati og frihet er under press, representerer Norden, Norge og Osloregionen et 

unntak. Vi har en udiskutabel posisjon innen flere av disse områdene, bl.a. dokumentert av FN, World Economic 

Forum, OECD og en rekke andre internasjonale organisasjoner. Det er imidlertid trolig mulighet for å dra nytte av 

dette i enda større grad for å styrke vår internasjonale posisjon.  

 

Kampanjer og prosjekter 

Kampanjene og prosjektene som er gjennomført har i hovedsak vært vellykkede, men i varierende grad. Utover 

reiselivsmarkedsføring, er stedsbasert markedsføring fortsatt et nytt tema i Norge. Det ser man også i byråene og 

selskapene som er leverandører i slike prosjekter. Reiselivsmarkedsføring har ofte brede målgrupper, mens arbeid 

med talent eller investeringer ofte må gjøres mer målrettet.  

 

Flere av kampanjene i tidlig fase, som The Great Escape og Proud Experience, lånte mye av sin metodikk fra 

reiselivsmarkedsføring. Dette var også logisk, i og med behovet for å styrke merkevaren Oslos generelle synlighet. 
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Etter hvert som Oslo er blitt mer kjent, øker behovet for å arbeide mer målrettet opp mot spesifikke målgrupper for å 

kapitalisere på investeringene som er gjort i Oslos generelle omdømme. Her er det fortsatt en vei og gå for å bygge 

opp erfaringer gjennom konkrete prosjekter.  

 

Generelt er det vår erfaring at det ikke er en riktig metode å begynne prosessen med å finne «gullet» - de tingene vi 

er best på eller aller mest stolte av. Vi må begynne med å avdekke behov for konkrete stakeholdere i regionen – 

det kan være en bestemt type kompetanse, investorer eller samarbeidspartnere, dvs. hvem som er de mest aktuelle 

målgruppene internasjonalt, deretter hva som er de beste kanalene for å kommunisere med dem, og først etter dette 

beslutte hva innholdet i kampanjen skal være – hvilket av vårt «gull» som det er mest aktuelle å fortelle om for å 

møte stakeholdernes behov. Denne metodikken er forsøkt illustrert i modellen under:  

 

Osloregionen har i økende grad adoptert denne måte å utvikle prosjekter på. Det kan ofte være mer tidkrevende enn 

kampanjer av den type vi først nevnte, men vi tror dette i mange tilfeller vil være mer kostnadseffektivt og 

virkningsfullt på sikt. Osloregionen har i noen tid arbeidet sammen med bl.a. Hamarregionen utvikling med utvikling 

av et prosjekt basert på denne modellen for å tiltrekke startupmiljøer og bedrifter til gaming- og AR/VR- miljøet i 

Hamarregionen. Dette er også metodikken vi bruker i samarbeid med Norway Health Tech for å tiltrekke talent til 

helseklyngens bedrifter.  

 

En annen viktig lærdom, er at prosjekter oftere blir en suksess når man mobiliserer troverdige aktører som 

avsendere av budskapet i kampanjene. Et eksempel på dette er X-games, der vi lykkes i å få utøverne som deltok til 

selv å markedsføre Osloregionen til sine nettverk via egne sosiale mediekanaler. Et annet eksempel er kampanjen 

#ShareOslo, der miljøet rundt de personene som ble benyttet som talspersoner, mobiliserte for å kommunisere 

budskapet ut. Dette sikret også at det nådde ut til relevante målgrupper. Et tredje eksempel er arbeidet vårt innen 

talentattraktivitet, der vi har rekruttert en gruppe utenlandske studenter som skal være ambassadører for «Oslo» 

overfor sine nettverk i hjemlandet. 

 

Vellykket profileringsarbeid i praksis, handler mao. ofte om å mobilisere nettverk av aktører og personer rundt en 

kampanje, som selv har eierskap og troverdighet i tilknytning til det temaet som er aktuelt i det enkelte tilfelle  

 

De samlede ressursene til profileringsarbeid generelt, herunder også til kampanjer, har vært begrensede i hele 

perioden fra 2015 til i dag, både i den perioden hvor dette arbeidet skjedde innenfor Oslo Brand Alliance og i tiden fra 

2018 hvor Osloregionen selv har hatt det operative ansvaret for profileringsarbeidet på vegne av Osloregionens 

medlemmer. På et vis har dette vært en fase for uttesting av konsepter og læring, hvor det kan argumenteres med at 

liten skala kan være hensiktsmessig.  
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Imidlertid har det også vært lite ressurser til å bygge opp kapasitet i teamet som arbeider med profilering. I hele 

denne perioden har det vært totalt 2 – 3 årsverk totalt (inkludert ressursene finansiert av Oslo Brand Alliance) som 

har arbeidet med dette. Kombinert med organisasjonsendringer og en viss utskifting av personale, har det derfor vært 

utfordringer i å nyttiggjøre seg denne læringen. Trolig burde en større andel tidligere vært avsatt til egne 

stillingsressurser og mindre brukt på kjøp av tjenester til byråer osv. i forbindelse med gjennomføring av kampanjer.  

 

Erfaringer fra bl.a. København og Amsterdam taler for at arbeid med stedsprofilering forutsetter en viss størrelse på 

teamet som gjennomfører arbeidet, for å kunne ta vare på og videreutvikle kunnskapen som genereres gjennom 

prosjektene. For mye bruk av konsulenter er ikke heldig over tid.  

 

Av de områdene som Osloregionen arbeider med innenfor profilering, virker arbeidet med talentattraktivitet spesielt 

lovende. Tilgang på kompetent arbeidskraft er allerede dokumentert som en av de største utfordringene for både 

næringslivet og deler av offentlig sektor i årene som kommer. Osloregionens engasjement på dette området så langt 

er blitt møtt med stor entusiasme hos flere aktører. Dette er dessuten et område hvor det ikke kun handler om 

markedsføring, men hvor det også handler om å forbedre tjenestene som det offentlige yter, og dessuten forutsetter 

et interessepolitisk arbeid, dersom man skal lykkes. Her har Osloregionen gode forutsetninger for å kunne skape en 

forskjell. Men også samarbeidet med kulturinstitusjoner og næringsklynger har vært vellykkede, og gitt 

Osloregionen positiv oppmerksomhet internasjonalt hos relevante målgrupper.  

 

Sekretariatet mener at destinasjonsselskaper og andre aktører i reiselivet er best egnet til å markedsføre 

Osloregionen som reise- og besøksmål. Her gjøres det allerede en god del, og denne delen av profileringsarbeidet 

mottar også tilskudd fra flere andre offentlige kilder. Det virker derfor mer hensiktsmessig å benytte Osloregionens 

begrensede ressurser til de andre områdene som er nevnt over.  

 

Partnerskap 

En av KPI’ene handler om partnerskap. Med partnerskap sikter vi både til det interne partnerskapet av medlemmer 

i Osloregionen, dvs. kommuner og fylkeskommuner, og de eksterne, dvs. bedrifter, næringsklynger, kulturinsitsjoner, 

akademia, sykehus og andre organisasjoner som har en interesse av at Osloregionen har et bra internasjonalt 

omdømme.  

 

For Oslos del, som for København og Stockholm, er det logisk at dette partnerskapet defineres regionalt – altså 

omfatter mer enn bare byen som er kjernen i regionen. Det er flere grunner til dette. De mellomstore byene må ha 

med seg hele regionen for å få «kritisk masse» til å kunne hevde seg i konkurransen med større regioner, samt at 

avstanden og mobiliteten gjør det naturlig å inkludere et relativt sett større omland rundt byene i disse tilfellene. 

Innenfor disse regionene har man integrerte markeder for arbeidskraft og bolig, og gjør nytte av mange av de samme 

tilbudene innen kultur og opplevelse.  

 

I de fleste tilfeller vil både byen og regionen rundt være tjent med et samarbeid om internasjonal profilering. For 

regionen rundt fungerer byen som en motor for å tiltrekke aktivitet. Og for aktører internasjonalt er det ofte naturlig å 

definere «byen» som et langt større geografisk område enn det vi som bor i regionen selv ville gjøre. Derfor vil hele 
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regionen kunne dra nytte av at Oslo i vårt tilfelle, får internasjonal oppmerksomhet. På den annen side er dette 

selvsagt et følsomt tema. Dersom hele regionen skal bidra økonomisk til profileringen, er det også viktig at det er 

tydelig at hele regionen synliggjøres i den internasjonale kommunikasjonen. 

 

Dette kom frem som et meget viktig innspill i forbindelse med høringsprosessen rundt forslaget til profileringsstrategi, 

og er et spørsmål som Osloregionens sekretariat har vært svært opptatt av å ivareta i forbindelse med 

gjennomføringen av profileringsarbeidet. Når det er sagt, er det ingen lett ting å gjøre. For det første er det nok et 

faktum at virksomheter i Oslo tenker mer «internasjonalt» i utgangspunktet, er mer vant til å ha internasjonale 

målgrupper i tankene, noe som gjør veien ut i verden kortere for f.eks. en del arrangementer i Oslo enn i resten av 

regionen. Som en følge av dette, har Osloregionens sekretariat det siste året valgt å fokusere mer på å jobbe med 

arrangementer og aktiviteter utenfor Oslo, for å bygge kapasitet og kompetanse for stedsmarkedsføring generelt, 

slik vi gjorde med MasterClass, og slik vi bl.a. har arbeidet med prosjektene på Kongsberg. Dette vil være et steg på 

veien for å bygge aktiviteter som i neste omgang lettere vil kunne nå ut til internasjonale publikum.  

 

Når det gjelder det interne partnerskapet i Osloregionen, mener sekretariatet det prinsipielt er riktig å integrere 

profileringsvirksomheten i Osloregionens ordinære virksomhet, slik styret i Osloregionen besluttet den 28. januar 

2020.  I likhet med Osloregionens arbeid med bl.a. areal og transport, næringsutvikling og felles kunnskap og 

identitet i regionen, handler profileringsarbeidet om å utnytte ressursene i regionen på en måte som samlet sett 

bygger opp under målet om å være en konkurransedyktig og bærekraftig region. Gitt de begrensede ressursene 

til rådighet, er dette også fornuftig, fordi mer ressurser kan brukes på operative prosjekter når antallet interne 

beslutningsarenaer med møter og sakspapirer reduseres.  

 

Når Oslo Brand Partner Arena nå er avviklet som beslutningsarena, er det likevel behov for arenaer for samspill 

med Osloregionens medlemskommuner og fylkeskommuner om profileringsarbeidet, både på politisk og 

administrativt nivå. I handlingsplanen for 2020, er det besluttet at det i løpet av 2020 skal legges frem sak for styret 

om videre organisering av profileringsarbeidet, der nettopp dette hensynet vil stå helt sentralt. 

  

Selv om kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen er de viktigste bidragsyterne til basisfinansieringen av 

profileringsarbeidet, er ikke profileringsarbeidets hovedformål å markedsføre de kommunale og fylkeskommunale 

organisasjonene. Profileringsarbeidet skal fremme et bredt spekter av offentlige og private aktører. Det handler om å 

styrke regionens internasjonale posisjon som helhet. Kommunene og fylkeskommunene vil gjennom sin 

basisfinansiering være bidragsytere til å styrke næringslivet, akademia og sykehusenes evne til å tiltrekke kompetent 

arbeidskraft, næringslivet til å tiltrekke investeringer, akademias, men også kommunene og fylkeskommunenes, 

mulighet til å tiltrekke samarbeidspartnere i internasjonale prosjekter. Til gjengjeld bør også disse aktørene hver for 

seg bidra med ressurser til gjennomføring av kampanjer og andre konkrete tiltak.  

 

Som oversikten over samarbeidspartnere viser, har Osloregionen i perioden 2015 til 2020 samarbeidet med en lang 

rekke aktører i regionen. For at profileringsarbeidet skal løfte hele regionen, er det likevel nødvendig å øke antallet 

samarbeidspartnere i profileringsarbeidet. Involveringen av aktører har til nå skjedd på prosjekt-til-prosjekt basis. For 

mange aktører i regionen som har internasjonale relasjoner, er fortsatt det internasjonale profileringsarbeidet i regi 

av Osloregionen ukjent.   
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De ulike kategoriene av aktører i regionen, har ulike behov, og det er behov for å samle kunnskap og utvikle metoder 

for profilering som er tilpasset disse. En slik profesjonalisering vil i neste omgang kunne legge til rette for også mer 

økonomisk bidrag fra disse aktørene til det operative profileringsarbeidet. 

 

Dette forutsetter en ny organisering av samspillet med stakeholdere i regionen. Dette er også en tydelig anbefaling 

fra Osloregionens internasjonale advisory board. Gjennom dette nettverket, er Osloregionen blitt kjent med hvordan 

byer som Amsterdam og Barcelona organiserer dette.  

 

I Amsterdam har man et etablert en «Club of 100», som er et nettverk med de største og viktigste aktørene innenfor 

ulike sektorer. Disse er både viktige rådgivere for den offentlig eide organisasjonen Amsterdam & Partners som 

driver profileringsarbeidet, og økonomiske bidragsytere til kokrete prosjekter og kampanjer.   

 

Barcelona Global er et hel-privat nettverk som arbeider for å fremme Barcelona med bidrag fra bedrifter, 

universiteter, kulturinstitusjoner og andre aktører i regionen. Også her er nettverket avgjørende for forankringen av 

det operative arbeidet, i tillegg til at de finansierer kampanjer og prosjekter.  

 

Etter sekretariatets oppfatning mangler Osloregionens profileringsarbeid en god nok plattform for samarbeid med 

aktører ut over kommunene og fylkeskommunene. Det handler om arbeidets effektivitet, legitimitet og ressurser. Men 

det å drifte et slikt nettverk gjør seg heller ikke selv. I Amsterdam & Partners benyttes i praksis en hel stillingsressurs 

til å administrere dette nettverket.  

 

Osloregionens sekretariat mener det bør utredes en modell for bredere involvering og samarbeid med aktører 

med en interesse av hvordan regionen posisjoneres internasjonalt.  

 

Organisering 

Som tidligere nevnt, valgte man i 2015 ikke å anbefale at det skulle etableres en ny separat organisasjon for å 

forestå det operative profileringsarbeidet, men at det skulle etableres en mervareallianse – Oslo Brand Alliance – 

med basis i Osloregionen, Oslo Business Region og VisitOSLO. Hovedbegrunnelsen var at man ønsket å komme 

raskest mulig over fra strategifasen til gjennomføringsfasen, og dra nytte av moment som var bygget opp gjennom 

strategiprosessen.  

 

Oslo Brand Alliance var en ubyråkratisk konstellasjon, men i ettertid burde man nok helt fra starten av ha lagt til 

rette for at dette ble en midlertidig organisering i påvente av en mer formell struktur. Man burde raskt ha gått i gang 

med å utrede muligheter for styring og involvering av de involverte «eierne». Det er ikke overraskende at 

medlemmene i Osloregionen kort tid etter etableringen av Oslo Brand Alliance ga uttrykk for et ønske om sterkere 

styring med beslutningene i samarbeidet.  

 

Osloregionen sekretariat la i 2017 frem et forslag til modell der behovet for økt styring ble søkt ivaretatt ved 

etableringen av beslutnigsorganet Oslo Brand Partner Arena i kombinasjon med en bestiller-utfører modell, der 
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Oslo Business Region var den operative gjennomførende organisasjonen på vegne av Osloregionen. Dessverre var 

det siste ikke mulig pga. regelverket knyttet til offentlige anskaffelser. Osloregionens sekretariat fikk derfor et direkte 

operativt ansvar for profileringsarbeidet på vegne av Oslo Brand Partners.  

 

Kontrakten med brand manager, den innleide konsulenten i ca. 60 % stilling som hjalp Oslo Brand Alliance med 

gjennomføring av profileringsarbeidet, ble overdratt til Osloregionen fra Oslo Business Region. Osloregionen har i 

løpet av 2018 og 2019 i tillegg styrket organisasjonen med ytterligere to medarbeidere som har internasjonal 

profilering som sin hovedbeskjeftigelse.  

 

Det er likevel en erkjennelse, som vi har vært inne på, at bemanningen er svært begrenset, både i forhold til 

ambisjonene i profileringsarbeidet og størrelsen på slike organisasjoner i byer/byregioner det er naturlig å 

sammenligne seg med.  

 

Bemanningen i sekretariatet som arbeider med internasjonal profilering var et sentralt tema på møte i internasjonalt 

advisory board (IAB) både i 2019 og 2020. IAB advarte mot at man både ville oppleve å komme til kort i forhold til 

ambisjonsnivået som er satt for profileringsarbeidet, og at legitimiteten av arbeidet ville kunne undergraves over tid. 

Dessuten vil denne arbeidssituasjonen over tid selvsagt være frustrerende for medarbeiderne.  

 

Osloregionens sekretariat mener det er behov for en vurdering av mulig ny organisasjonsstruktur for 

profileringsarbeidet. Både Københavnregionen og Stockholmsregionen har modeller som kan være aktuelle å 

vurdere som inspirasjon, etter sekretariatets oppfatning. Sekretariatet vil imidlertid peke på behovet for å utvikle en 

struktur som sikrer regional forankring av arbeidet, både overfor kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen 

og overfor andre private og offentlige aktører i regionen. I følge Osloregionens medlemsundersøkelse sier nær 98 % 

av de spurte at det er naturlig at det er et regionalt samarbeid om å profilere regionen internasjonalt.  

 

Sekretariatet mener imidlertid at det uansett er viktig å foreta en tilpasning av ambisjonsnivået for 

profileringsarbeidet til ressursene som er til rådighet, og vil foreslå at dette vurderes i forbindelse med den varslede 

fireårige strategien for profileringsarbeidet som skal legges fram i løpet av 2020.  

 

Finansiering 

Spørsmålet om finansiering er naturlig nok implisitt i det foregående avsnittet. Tilstrekkelige ressurser til å sikre 

basisfunksjonene i arbeidet, inkludert arbeidet med å bygge partnerskap med andre private og offentlige aktører i 

profileringsarbeidet er av stor betydning.  

 

Internasjonalt advisory board mener at den samlede finansieringen bør økes, dersom man skal nå ambisjonene for 

Osloregionens profileringsarbeid. En sterkere medfinansiering fra andre aktører enn kommunene og 

fylkeskommunene i Osloregionen vil være det viktigste bidraget til dette, men for å oppnå økte bidrag fra andre 

partnere må sekretariatet ha en tilstrekkelig basisfinansiering.  
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I forbindelse med sak om kontingent for 2021, har sekretariatet beskrevet ulike nivåer for kontingenten som bl.a. skal 

sikre finansiering av profileringsaktiviteten som en del av Osloregionens samlede virksomhet, dog kun på om lag 

samme nivå som foregående år. Sekretariatet vil tilpasse virksomheten til det nivået som stilles til rådighet fra 

medlemmene.  

 

Ytterligere vurderinger av rundt finansiering bør trolig sees i en større sammenheng rundt organisering av arbeidet.  

 



Vestre Toten kommune 
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HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM FLAGGING PÅ KOMMUNENES 
OFFENTLIGE BYGNINGER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommunestyres høringsuttalelse er å støtte alternativ D – videreføring 
av gjeldende rett uten endringer 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Høring - forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger 
Høringsnotat 
 
 
Fakta: 
 
Denne saken fremlegges som høringssak i kommunestyret etter politisk ønske. 
----  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i vedlagt høringsnotat 
endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.  
 
Departementet foreslår at kommunene i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke 
flagg kommunen skal kunne flagge med fra sine bygninger. Departementet sender 
på høring flere alternativer for hvordan loven kan endres, og ber om 
høringsinstansenes innspill til alternativene:  
 
Alternativ A  
Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske 
flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i 
forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. 
Vilkåret om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort.  
 
Alternativ B  
Bestemmelsene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves 
med unntak av hjemmelen for å kunne gi forskrift om bruk av andre lands flagg fra 
kommunale bygning.  
 
Alternativ C  
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves i sin helhet.  
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Alternativ D  
Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten 
endringer.  
 
Høringsfristen er mandag 31. august 2020.  
 
Bakgrunn for forslaget: 
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger regulerer hvilke flagg 
kommunene kan flagge med. Utgangspunktet er at kun det norske flagget, det 
samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg, kan flagges med fra kommunenes 
bygninger. Det er gitt enkelte unntak, for eksempel kan det flagges med andre flagg i 
forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse eller 
fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende.  
 
Det er flere eksempler på at kommuner ønsker å flagge med andre flagg. For 
eksempel ønsker mange kommuner å feire pride ved å flagge med regnbueflagget 
eller å flagge med FN-flagget i anledning FN-dagen.  
 
Departementet foreslår derfor at lov om flagging på kommunenes offentlige 
bygninger endres, slik at kompetanse til avgjøre bruk av flagg i større grad legges til 
kommunen selv. 
 
Gjeldende rett. 
Flagging på eller fra kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale 
institusjoner er regulert i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Loven 
trådte i kraft i 1933. Formålet var å forhindre at kommunale bygninger ble brukt til 
politiske markeringer, og at offentlig flagging i større grad skulle være samlende for 
kommunens innbyggere.  
 
Loven fastsetter at kommunene bare kan bruke det norske flagget (uten splitt og 
tunge), det samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg på eller fra kommunenes 
offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner, jf. § 1 første ledd 
første punktum. 
 
Loven inneholder også en unntaksbestemmelse i § 1 første ledd tredje punktum, som 
innebærer at forbudet mot å benytte andre flagg enn de nevnte, ikke gjelder når 
bygninger med tilhørende grunn brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende 
arrangement med allmenn interesse. Forbudet gjelder ikke for frittstående 
kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som 
en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som 
for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. 
 
Departementets vurdering og forslag: 
Departementet sender fire alternative forslag på høring og ber høringsinstansene om 
innspill til alternativene:  
 
Alternativ A – Utvidelse av adgang til flagging etter kommuneloven  
I dette alternativet foreslås det at hovedregelen om at det kun skal flagges med det 
norske flagget, det samiske flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget videreføres, 
men at unntaket om bruk av andre flagg utvides. 
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Departementet foreslår at kommunenes mulighet til å bruke andre flagg ikke lenger 
kun skal være avgrenset til arrangementer, eller begrenset til bygninger med 
tilhørende grunn hvor arrangementet finner sted.  
Forslaget innebærer at unntaksbestemmelsen utvides slik at andre flagg kan brukes i 
forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. 
Regelverket blir dermed mer fleksibelt og vil gjøre det enklere for kommunene å 
kunne velge å flagge med andre flagg. Med markering eller merkedag av allmenn 
interesse menes for eksempel FN-dagen, skolejubileer, pride, festivaler og 
tilsvarende. 
 
Departementet foreslår ikke en uttømmende opplisting av hvilke arrangementer, 
markeringer og merkedager av allmenn interesse som vil være omfattet, men at dette 
kan vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Tilsvarende foreslås det heller ikke 
regulering av hvilke flagg som vil være tillatt å flagge med ved arrangementer, 
markeringer og merkedager av allmenn interesse. Dette må også vurderes konkret i 
det enkelte tilfellet.  
Det er kommunen som kan avgjøre om det skal flagges fra kommunale bygninger i 
tråd med kravene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Selv om 
privatpersoner, selskaper eller andre for eksempel kan leie kommunale bygninger, er 
det fortsatt kommunen som har kompetanse til å avgjøre bruk av flagg fra den 
kommunale bygningen. 
 
Alternativ B – Opphevelse av lov om flagging på kommunenes offentlige 
bygninger med unntak av forskriftshjemmel  
Forslaget innebærer at reguleringen av hvilke flagg kommunen kan flagge med fra 
kommunale bygg, oppheves. Det vil være opp til kommunen å beslutte flagging fra 
kommunale bygninger med andre flagg uavhengig av om det er merkedag, 
arrangement eller vanlig virkedag.  
Det foreslås å videreføre forskriftshjemmelen som gir hjemmel til å gi forskrift om 
fremmed lands flagg på kommunal bygning, jf. omtale av forskriften under alternativ 
A. Det foreslås også at loven inneholder en bestemmelse om virkeområdet til loven 
og en bestemmelse som angir hva som menes med kommunenes offentlige 
bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner. 
 
Sammenlignet med alternativ A, innebærer dermed alternativ B at kommunene gis et 
større handlingsrom til selv å beslutte bruk av andre flagg ved flagging fra 
kommunale bygninger. Samtidig kan endringen også innebære en mindre enhetlig 
flaggpraksis i kommunene, ved at saker om bruk av flagg må avgjøres i kommunene 
uten at det da vil være et nasjonalt regelverk å forholde seg til. 
 
Alternativ C - Opphevelse av lov om flagging på kommunenes offentlige 
bygninger  
Forslaget i alternativ C innebærer at lov om flagging på kommunenes offentlige 
bygninger oppheves i sin helhet. Kommunene gis dermed et langt større 
handlingsrom til selv å beslutte bruk av flagg fra kommunale bygninger enn etter 
gjeldende rett. Sammenlignet med alternativ A og B, innebærer alternativ C en mer 
omfattende endring. I likhet med alternativ B, vil også alternativ C kunne innebære en 
mindre enhetlig flaggpraksis i kommunene, ved at saker om bruk av flagg må 
avgjøres i kommunene uten at det da vil være et nasjonalt regelverk å forholde seg 
til.  
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Alternativ C innebærer også at reglene om bruk av andre staters flagg, som er gitt i 
forskrift med hjemmel i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, vil bli 
opphevet. 
 
Alternativ D – Videreføring av gjeldende rett uten endringer  
Departementet har også vurdert konsekvensene av å videreføre gjeldende rett uten 
endringer. Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger inneholder 
unntaksbestemmelser som gir kommunene mulighet til å kunne bruke andre flagg i 
forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. 
Unntak gjelder også for flagging fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, 
bruer, plasser eller lignende. 
Gjeldende regulering bidrar til å sikre en enhetlig flaggpraksis i kommunene. 
Flagging fra offentlige bygninger er en markering av offentlig myndighet, og i så måte 
vil det kunne være mer samlende for befolkningen at det som hovedregel er det 
norske flagget, det samiske flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget som skal 
brukes ved flagging fra kommunens bygninger. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Alternativ A, B og C innebærer en forenkling av reguleringen av flagging fra 
kommunenes bygninger, slik at kommunene gis større handlingsrom til selv å 
avgjøre bruk av andre flagg. Siden det dermed vil være enklere for kommunen å 
velge å flagge med andre flagg, vil endringen trolig kunne medføre flere saker i 
kommunen om flagging. Forslagene innebærer ikke at kommunene gis noen nye 
oppgaver eller plikter. Departementet vurderer at forslagene ikke vil innebære 
økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene 
 
En utvidet adgang til å flagge med andre flagg enn det norske flagget, det samiske 
flagget, kommuneflagg eller fylkesflagg kan også føre til en mer politisk flaggpraksis i 
kommunene, som for innbyggerne kan oppleves som splittende. En utfordring for 
kommunene vil være å trekke grensen for hvilke flagg som kommunen ønsker og 
ikke ønsker å flagge med. 
 
 
Kommunedirektørens anbefaling 
 
Kommunedirektøren vil anbefale alternativ D – videreføring av dagens rett og 
praksis. Hovedbegrunnelsen er at dette sikrer en enhetlig og helhetlig flaggpraksis i 
hele landet, jfr også de øvrige begrunnelsene som er kommentert ovenfor.  
Dagens rett sikrer også at kommunen har frihet til å bruke andre flagg under 
eksempelvis idrett- og kulturarrangementer og gir dermed den nødvendige balanse 
mellom helhetlig flaggpraksis over hele landet og lokal mulighet i den enkelte 
kommune til å benytte andre flagg ved spesielle anledninger.  
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
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Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes 
offentlige bygninger 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i vedlagt høringsnotat endringer i lov 

om flagging på kommunenes offentlige bygninger. 

 

Departementet foreslår at kommunene i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke flagg 

kommunen skal kunne flagge med fra sine bygninger. Departementet sender på høring flere 

alternativer for hvordan loven kan endres, og ber om høringsinstansenes innspill til 

alternativene:   

- Alternativ A 

Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske 

flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i 

forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. 

Vilkåret om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort. 

- Alternativ B  

Bestemmelsene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves 

med unntak av hjemmelen for å kunne gi forskrift om bruk av andre lands flagg fra 

kommunale bygning. 

- Alternativ C 

Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves i sin helhet.  

- Alternativ D  

Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten 

endringer. 
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Innledning og bakgrunn for forslaget 

Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger regulerer hvilke flagg kommunene kan 

flagge med. Utgangspunktet er at kun det norske flagget, det samiske flagget og kommune- 

eller fylkesflagg, kan flagges med fra kommunenes bygninger. Det er gitt enkelte unntak, for 

eksempel kan det flagges med andre flagg i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende 

arrangement med allmenn interesse eller fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, 

bruer, plasser eller lignende. 

Det er flere eksempler på at kommuner ønsker å flagge med andre flagg. For eksempel 

ønsker mange kommuner å feire pride ved å flagge med regnbueflagget eller å flagge med 

FN-flagget i anledning FN-dagen. 

Departementet vurderer at kommunene i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke flagg 

kommunen skal kunne flagge med fra sine bygninger. Utbruddet av Covid-19 viser at det kan 

oppstå situasjoner hvor det ikke vil være mulig å holde arrangementer i forbindelse med 

merkedager der det kan være ønskelig å flagge med andre flagg. Unntaksregelen i loven om 

at adgang til bruk av andre flagg er betinget av at flagget brukes i forbindelse med et 

arrangement, fremstår dermed som en snever og lite fleksibel regulering.  Departementet 

foreslår derfor at lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger endres, slik at 

kompetanse til avgjøre bruk av flagg i større grad legges til kommunen selv. Departementet 

sender på høring flere alternativer for hvordan loven kan endres, og ber om 

høringsinstansenes innspill til alternativene:   

- Alternativ A  

Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske 

flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i 

forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. 

Vilkåret om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort. 

- Alternativ B  

Bestemmelsene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves 

med unntak av hjemmelen for å kunne gi forskrift om bruk av andre lands flagg fra 

kommunale bygning. 

- Alternativ C 

Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves i sin helhet.  

- Alternativ D  
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Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten 

endringer. 

For å forenkle fremstillingen bruker departementet i det følgende kommunen som felles 

betegnelse for kommunen og fylkeskommunen. 

Gjeldende rett 

Flagging på eller fra kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale 

institusjoner er regulert i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Loven trådte i 

kraft i 1933. Formålet var å forhindre at kommunale bygninger ble brukt til politiske 

markeringer, og at offentlig flagging i større grad skulle være samlende for kommunens 

innbyggere. 

Loven fastsetter at kommunene bare kan bruke det norske flagget (uten splitt og tunge), det 

samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg på eller fra kommunenes offentlige bygninger, 

eiendommer og kommunale institusjoner, jf. § 1 første ledd første punktum. 

Kommunale offentlige bygninger og kommunale institusjoner er i loven definert som 

bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller lignende og 

som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av 

kommunale institusjoner, jf. § 1 første ledd annet punktum. 

Loven inneholder også en unntaksbestemmelse i § 1 første ledd tredje punktum, som 

innebærer at forbudet mot å benytte andre flagg enn de nevnte, ikke gjelder når bygninger 

med tilhørende grunn brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med 

allmenn interesse. Forbudet gjelder ikke for frittstående kommunale flaggstenger på torg, 

bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt 

bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av 

kommunale institusjoner. 

Forskrift om adgang til i særlig tilfelle å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske 

flagg på kommunale offentlige bygninger, er fastsatt med hjemmel i loven § 1 andre ledd. Av 

forskriften § 1 går det frem at fremmed lands flagg kan heises ved siden av Norges flagg på 

eller fra kommunale bygninger mv, når dette av hensyn til internasjonal høflighet finnes 

ønskelig. Av forskriften § 2 går det frem at fremmed lands flagg ikke skal gis en mer 

fremtredende plass enn det norske flagget.  

Overtredelse av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger straffes med bøter 

eller fengsel i inntil 3 måneder, jf. § 1 tredje ledd. 

I lov om Norges Flag (flaggloven) og forskrift angående bruk av statsflagget og 

handelsflagget (flaggforskriften) er utforming og bruk av det norske flagget regulert, blant 

annet krav om når flagget skal heises og hales. 

Tidligere høringsforslag om oppheving av loven  

Departementet sendte i desember 2016 på høring forslag om en rekke endringer av lov om 

flagging på kommunenes offentlige bygninger. Et av forslagene var at loven skulle oppheves. 

I høringen viste departementet til at lov om flagging på kommunale bygninger ble vedtatt i 

1933 som en reaksjon på noen få tilfeller av røde flagg på 1. mai på sentrale flaggstenger. 

Departementet mente at situasjonen i dag er annerledes enn på 1930-tallet. Videre antok 

departementet at eventuelle motsetninger i mindre grad vil markeres med flaggbruk fra 

offentlige bygninger. Departementet la til grunn at enkeltstående tilfeller av kontroversiell 

flagging, ville bli debattert i den enkelte kommunen, og eventuelt bli gjenstand for reaksjoner 
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lokalt. Forslaget i høringsnotatet om å oppheve loven i sin helhet innebar at kommunene får 

anledning til å flagge med andre symboler enn kommunevåpenet og andre typer flagg. 

Departementet viste til at det fortsatt vil være anledning for kommunene til å føre en restriktiv 

praksis. Det sentrale med endringsforslaget var at skjønnsutøvelsen kunne skje i den enkelte 

kommune, og at det ikke ble lagt begrensninger for flagging fra kommunens egne bygninger 

gjennom et nasjonalt regelverk. 

I høringsrunden uttrykte Oslo kommune og Trondheim kommune støtte til forslaget om å 

oppheve lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. De øvrige høringsinstansene 

hadde ikke konkrete merknader til dette forslaget. 

Forslaget ble ikke fulgt opp i proposisjonen til Stortinget. I Prop. 157 L (2016–2017) på side 

16, uttalte departementet:  
Når det gjelder spørsmålet om det skal åpnes opp for flagging med andre flagg enn det 
norske flagget, det samiske flagget eller kommune- og fylkesflagget, vises det til at loven 
inneholder to unntaksbestemmelser som gir kommunene en viss adgang til å flagge med 
andre flagg. Departementet mener imidlertid at det bør gjøres en mer inngående vurdering 
av de øvrige bestemmelsene i lov om flagging på kommunale bygninger. Departementet 
tar sikte på å vurdere lovens øvrige bestemmelser nærmere og eventuelt komme tilbake til 
Stortinget med en egen proposisjon om lov om flagging på kommunale bygninger på et 
senere tidspunkt. 

Departementets vurderinger og forslag 

Vurdering av behov for endring av regelverket 

Etter gjeldende rett er det mulig for kommuner å velge å flagge med andre flagg enn det 

norske flagget, det samiske flagget, eller kommune- eller fylkesflagg. Adgangen til å benytte 

andre flagg er imidlertid begrenset av at nærmere angitte vilkår i lov om flagging på 

kommunenes offentlige bygninger, er oppfylt.  

Departementet viser til at kommunene er selvstendige politisk valgte forvaltningsnivåer, som 

har rett til å styre seg selv. Det kommunale selvstyret er fastsatt i Grunnloven § 49. 

Kommunene er ikke underlagt andre statlige organ enn Stortinget som lovgiver, så lenge 

ikke andre underordningsforhold følger av lov. I kommuneloven av 2018 er det lokale 

selvstyret styrket. Av kommuneloven § 2-2 første ledd går det frem:  
Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er 
nødvendig for å ivareta nasjonale mål. 

Utbruddet av Covid-19 viser at det kan oppstå situasjoner hvor det ikke vil være mulig å 

holde arrangementer. Unntaksregelen i loven om at adgang til bruk av andre flagg er 

betinget av at flagget brukes i forbindelse med et arrangement, fremstår dermed som en 

snever og lite fleksibel regulering for kommunene. Departementet foreslår at kommunene 

skal gis større handlingsrom til selv å avgjøre bruk av andre flagg fra kommunens bygninger, 

men vurderer at det er ulike alternativer for hvor stort handlingsrom kommunene skal gis. 

Større grad av kommunalt handlingsrom kan føre til en mindre enhetlig regulering og praksis 

for flagging fra offentlige bygg. Med offentlige bygg menes i denne sammenheng både 

statlige og kommunale bygg. Kommunale bygg, herunder spesielt kommunenes rådhus, er 

ofte sentralt plassert i kommunen. Flagging fra kommunale bygg vil dermed være godt 

synlig. Flagging fra offentlige bygg er en markering av offentlig myndighet, og kan også bli 

oppfattet som en meningsytring fra det offentlige. Skillet mellom hva som er statlige bygg og 

hva som er kommunale bygg, er trolig ikke alltid like tydelig. Departementet viser til at 

nasjonal regulering av offisielle flaggdager, som er fastsatt i flaggforskriften, kun gjelder for 
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staten og ikke for kommunene. Kommunene er dermed allerede gitt betydelig lokalt 

handlingsrom innenfor dette saksområdet. Kommunene har selv kompetanse til å fastsatte et 

flaggreglement for egen kommune, og kan i flaggreglementet selv avgjøre om kommunen 

skal ha bestemte flaggdager. Departementet kjenner ikke til at det på dette området har vært 

situasjoner som tilsier at det har vært behov for nasjonal regulering . På bakgrunn av at 

flagging fra statlige og kommunale bygg allerede er regulert ulikt etter gjeldende rett, mener 

departementet at hensynet til lik flaggpraksis i det offentlige ikke kan gis avgjørende 

betydning i vurderingen av mulig endring av lov om flagging på kommunenes offentlige 

bygninger.  

En utvidet adgang til å flagge med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget, 

kommuneflagg eller fylkesflagg kan også føre til en mer politisk flaggpraksis i kommunene, 

som for innbyggerne kan oppleves som splittende. En utfordring for kommunene vil være å 

trekke grensen for hvilke flagg som kommunen ønsker og ikke ønsker å flagge med. 

Departementet vil i den sammenheng vise til at dette er problemstillinger som også er 

aktuelle etter gjeldende rett, siden kommunene allerede har handlingsrom til å avgjøre 

flagging med andre flagg på frittstående kommunale flaggstenger og fra kommunale 

bygninger i forbindelse med arrangementer. Problemstillinger om splittende flaggpraksis og 

valg av hvilke andre flagg som kommunen ønsker å bruke, er dermed ikke ny, men vil trolig 

kunne bli aktualisert i større grad ved endringer i regelverket som øker kommunenes 

handlingsrom.  

Departementet vurderer videre at situasjonen i norske kommuner i dag er en annen enn da 

lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger ble vedtatt i 1933. Departementet antar 

at eventuelle motsetninger i mindre grad vil markeres med flaggbruk i dag enn hva som var 

situasjonen på 1930-tallet. De folkevalgte i kommunen og innbyggerne har i dag tilgang til en 

rekke andre kanaler for å ytre sine standpunkter og for å få tilgang til informasjon. Bruk av 

flagg fra kommunens bygninger vil trolig være en mindre aktuell måte å synliggjøre 

synspunkter på. En endring av regelverket, vil trolig kunne medføre enkelte tilfeller av 

kontroversiell flagging i kommunene, som vil bli debattert i den enkelte kommunen og 

eventuelt bli gjenstand for reaksjoner lokalt. Å endre loven slik at handlingsrommet til 

kommunen utvides, innebærer også at det fortsatt vil være anledning for kommunene til å 

føre en restriktiv praksis. Det sentrale med endringen, er at skjønnsutøvelsen kan skje i den 

enkelte kommune ved at færre begrensninger for flagging fra kommunens egne bygninger 

gis gjennom et nasjonalt regelverk. 

Alternative forslag  

Departementet viser til Prop. 157 L (2016–2017), hvor det blant annet går frem at det bør 

gjøres en mer inngående vurdering av de øvrige bestemmelsene i lov om flagging på 

kommunale bygninger.  

Departementet foreslår at kommunene skal gis større handlingsrom til selv å avgjøre bruk av 

andre flagg fra kommunens bygninger, men vurderer at det er ulike alternativer for hvor stort 

handlingsrom kommunene skal gis. Departementet har også vurdert videreføring av 

gjeldende rett som et alternativ. Departementet sender fire alternative forslag på høring og 

ber høringsinstansene om innspill til alternativene. 

Alternativ A – Utvidelse av adgang til flagging etter kommuneloven 

I dette alternativet foreslås det at hovedregelen om at det kun skal flagges med det norske 

flagget, det samiske flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget videreføres, men at unntaket 
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om bruk av andre flagg utvides. Departementet foreslår at kommunenes mulighet til å bruke 

andre flagg ikke lenger kun skal være avgrenset til arrangementer, eller begrenset til 

bygninger med tilhørende grunn hvor arrangementet finner sted. Forslaget innebærer at 

unntaksbestemmelsen utvides slik at andre flagg kan brukes i forbindelse med arrangement, 

markering eller merkedag av allmenn interesse. Regelverket blir dermed mer fleksibelt og vil 

gjøre det enklere for kommunene å kunne velge å flagge med andre flagg. Med markering 

eller merkedag av allmenn interesse menes for eksempel FN-dagen, skolejubileer, pride, 

festivaler og tilsvarende. Endringen innebærer f.eks. at det kan flagges med FN-flagget fra 

alle kommunens bygninger på FN-dagen. Departementet foreslår ikke en uttømmende 

opplisting av hvilke arrangementer, markeringer og merkedager av allmenn interesse som vil 

være omfattet, men at dette kan vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Tilsvarende foreslås 

det heller ikke regulering av hvilke flagg som vil være tillatt å flagge med ved arrangementer, 

markeringer og merkedager av allmenn interesse. Dette må også vurderes konkret i det 

enkelte tilfellet.  

Det er kommunen som kan avgjøre om det skal flagges fra kommunale bygninger i tråd med 

kravene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Selv om privatpersoner, 

selskaper eller andre for eksempel kan leie kommunale bygninger, er det fortsatt kommunen 

som har kompetanse til å avgjøre bruk av flagg fra den kommunale bygningen.  

Forslaget innebærer at øvrige deler av loven videreføres. Det innebærer blant annet at 

reglene om bruk av andre staters flagg på kommunale bygninger videreføres. Disse reglene 

er gitt i forskrift om fremmed lands flagg på kommunal bygning, og forskriften er gitt med 

hjemmel i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Det er hensiktsmessig at 

norske kommuner har en enhetlig praksis for bruk av andre staters flagg. For andre stater vil 

skillet mellom kommunen som lokalt folkevalgt nivå i forvaltningen, og Norge som stat, kunne 

være uklart. Departementet viser videre til at departementet ikke har mottatt innspill eller 

henvendelser fra kommuner om reglene i forskriften, som skulle tilsi at det er behov for 

endring av reglene for bruk av andre staters flagg.   

Alternativ B – Opphevelse av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger med 

unntak av forskriftshjemmel 

Forslaget innebærer at reguleringen av hvilke flagg kommunen kan flagge med fra 

kommunale bygg, oppheves. Det vil være opp til kommunen å beslutte flagging fra 

kommunale bygninger med andre flagg uavhengig av om det er merkedag, arrangement eller 

vanlig virkedag.  

Det foreslås å videreføre forskriftshjemmelen som gir hjemmel til å gi forskrift om fremmed 

lands flagg på kommunal bygning, jf. omtale av forskriften under alternativ A. Det foreslås 

også at loven inneholder en bestemmelse om virkeområdet til loven og en bestemmelse som 

angir hva som menes med kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale 

institusjoner.  

Sammenlignet med alternativ A, innebærer dermed alternativ B at kommunene gis et større 

handlingsrom til selv å beslutte bruk av andre flagg ved flagging fra kommunale bygninger. 

Samtidig kan endringen også innebære en mindre enhetlig flaggpraksis i kommunene, ved at 

saker om bruk av flagg må avgjøres i kommunene uten at det da vil være et nasjonalt 

regelverk å forholde seg til.   

Alternativ C - Opphevelse av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger 

Forslaget i alternativ C innebærer at lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger 

oppheves i sin helhet. Kommunene gis dermed et langt større handlingsrom til selv å 



 

Side 7 av 8 

beslutte bruk av flagg fra kommunale bygninger enn etter gjeldende rett. Sammenlignet med 

alternativ A og B, innebærer alternativ C en mer omfattende endring. I likhet med alternativ 

B, vil også alternativ C kunne innebære en mindre enhetlig flaggpraksis i kommunene, ved at 

saker om bruk av flagg må avgjøres i kommunene uten at det da vil være et nasjonalt 

regelverk å forholde seg til.   

Alternativ C innebærer også at reglene om bruk av andre staters flagg, som er gitt i forskrift 

med hjemmel i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, vil bli opphevet. 

Utenriksdepartementet, som har ansvar for denne forskriften, vil vurdere om reglene om 

fremmed lands flagg kan gis med hjemmel i en annen lov.   

Alternativ D – Videreføring av gjeldende rett uten endringer 

Departementet har også vurdert konsekvensene av å videreføre gjeldende rett uten 

endringer. Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger inneholder 

unntaksbestemmelser som gir kommunene mulighet til å kunne bruke andre flagg i 

forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Unntak 

gjelder også for flagging fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller 

lignende. Departementet har inntrykk av at de kommunene som ønsker det, i praksis stort 

sett får til å gjennomføre flagging i tråd med regelverket. 

Gjeldende regulering bidrar til å sikre en enhetlig flaggpraksis i kommunene. Flagging fra 

offentlige bygninger er en markering av offentlig myndighet, og i så måte vil det kunne være 

mer samlende for befolkningen at det som hovedregel er det norske flagget, det samiske 

flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget som skal brukes ved flagging fra kommunens 

bygninger.  

Videreføring av gjeldende rett uten endringer, innebærer imidlertid også videreføring av 

detaljerte krav i regelverket som er en begrensning av det kommunale selvstyre. Selv om 

kommunene i praksis etter gjeldende rett kan benytte unntaksbestemmelsene til å flagge, så 

er imidlertid dette en løsning som for den enkelte kommune kan bli omstendelig, siden det 

stilles krav om et arrangement i tilknytning til bygningen. I noen tilfeller vil det heller ikke 

være mulig å holde et arrangement og kommunen vil dermed være avskåret fra å kunne 

flagge med annet flagg fra kommunens bygninger.  

En videreføring av regelverket slik det er i dag, innebærer dessuten også videreføring av 

straffesanksjonering av regelverket. Brudd på lov om flagging på kommunenes offentlige 

bygninger er straffesanksjonerte med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, jf. loven § 1 tredje 

ledd. Konsekvensene av å bryte loven kan dermed blir svært alvorlige. I 2019 ble 

eksempelvis en kommune politianmeldt for brudd på lov om flagging på kommunenes 

offentlige bygninger. Dersom samtlige krav i loven skal videreføres bør det foreligge klare 

holdepunkter for at det er behov for reglene. Departementet ber om høringsinstansene 

innspill til dette. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 Alternativ A, B og C innebærer en forenkling av reguleringen av flagging fra kommunenes 

bygninger, slik at kommunene gis større handlingsrom til selv å avgjøre bruk av andre flagg. 

Siden det dermed vil være enklere for kommunen å velge å flagge med andre flagg, vil 

endringen trolig kunne medføre flere saker i kommunen om flagging. Forslagene innebærer 

ikke at kommunene gis noen nye oppgaver eller plikter. Departementet vurderer at 

forslagene ikke vil innebære økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene. 



 

Side 8 av 8 

Lovforslag 

Alternativ A:  

I lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunens offentlige bygninger skal § 1 første ledd 

tredje punktum lyde: 

Forbudet i første punktum gjelder ikke i forbindelse med arrangement, markering eller 

merkedag av allmenn interesse. 

 

Alternativ B: 

Forslag til ny tittel på loven: Lov om flagging med fremmed lands flagg på kommunenes 

offentlige bygninger. 

§ 1 første og andre ledd skal lyde:  

Loven gir regler om flagging med fremmed lands flagg ved siden av det norske, på 

eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner. Som 

offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som 

kommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse 

med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner. 

Kongen kan utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et 

fremmed lands flagg ved siden av det norske. 

  

Alternativ C:  

Lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunens offentlige bygninger oppheves.  
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Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Punktet om avgifter på skjenkebevillinger, i vedlegg 2 i Vestre Toten kommunes 
alkoholpolitiske handlingsplan 2020 – 2024 endres til følgende: 
 
Avgifter: 
Omsetningsavgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger forskrift i 
alkoholloven og fastsettes i forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol etter 
omsetningsoppgaver over volum alkoholholdig drikk som er solgt eller skjenket 
foregående år. 
 
Ambulerende skjenkebevilling følger endringene i forskriftene som gjøres hvert år. 
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer under 100 personer følger avgiften for 
ambulerende skjenkebevilling. 
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer mellom 100 – 500 personer er satt til 
kr. 2000. 
For store arrangement og arrangement over flere dager er gebyret satt til kr. 3000.  
 
 



Vestre Toten kommune 

 
 

  20/766   
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Saksbehandler:  Geir Steinar Loeng Arkiv: 341  
Arkivsaksnr.: 20/766    
 
 
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 - PRESISERING AVGIFTER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Punktet om avgifter på skjenkebevillinger, i vedlegg 2 i Vestre Toten kommunes 
alkoholpolitiske handlingsplan 2020 – 2024 endres til følgende: 
 
Avgifter: 
Omsetningsavgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger forskrift i 
alkoholloven og fastsettes i forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol etter 
omsetningsoppgaver over volum alkoholholdig drikk som er solgt eller skjenket 
foregående år. 
 
Ambulerende skjenkebevilling følger endringene i forskriftene som gjøres hvert år. 
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer under 100 personer følger avgiften for 
ambulerende skjenkebevilling. 
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer mellom 100 – 500 personer er satt til 
kr.  2000. 
For store arrangement og arrangement over flere dager er gebyret satt til kr. 3000.  
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Fakta: 
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 ble vedtatt i kommunestyremøte 28.05.20, 
sak 43/20. I vedlegg 2, retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i 
Vestre Toten kommune, under avsnitt som omhandler avgifter, ble det satt 
bevillingsgebyr på kr. 2000 for enkeltarrangementer, og kr. 3000 for store 
arrangement og arrangement over flere dager. Det ble ikke definert hva kommunen 
legger til grunn for å differensiere mellom disse. Søknadene kommunen behandler er 
av forskjellig størrelseskarakter, fra under 50 personer og opp til arrangementer over 
flere dager med mange besøkende.  
 
Vurdering: 
For å tydeliggjøre informasjonen om regelverket og for at saksbehandlingsflyten skal 
gå lettere samt sikre likebehandling av søkere av bevillinger, ser kommunedirektøren 
behov for å definere kriteriene for hvert av gebyrene nærmere. 
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Kommunedirektør anmoder derfor kommunestyret om å oppdatere ordlyden i 
avgiftsreglementet for skjenkebevillinger i tråd med innstillingen, som også er i tråd 
med tidligere vedtak og etablert praksis/sedvane. 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
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