Lovheimlar for oppgåver som ikkje blir delegert frå kommunestyret.
I tabellen nedanfor finn ein ei oversikt over dei lovheimlar som har “delegeringssperre”:
Kommunelova:
§ 7, nr. 3: Vedta endring av kommunestyret sitt medlemstal
§ 8, nr. 1: Velje formannskap.
§ 9, nr. 1: Velje ordførar og varaordførar
§ 10, nr. 1-3: Opprette faste utval, fastlegge område for ansvar og mynde for desse, velje
medlemmar, varamedlemmar og leiar/nestleiar.
§ 10, nr. 6: Omorganisere og nedlegge faste utval/komitear/kommunestyrekomitear
§ 11, nr. 1: Opprette eige styre for kommunale institusjonar o.l.
§ 11, nr. 2: Fastsette reglar om korleis styret skal samansettast
§ 12, nr. 1: Vedta oppretting av kommunedelutval.
§ 12, nr. 2: Fatte vedtak om korleis velje medlemmar til eitt eller fleire kommunedelutval
§ 12, nr. 3: Fastsette oppgåver for kommunedelutvala
§ 12, nr. 5: Fatte vedtak om nedlegging av kommunedelutval
§ 13, nr. 1: Overføre mynde i hastesaker.
§ 15, nr. 3 Vedta suspensjon
§ 16, nr. 3, 4: Velje medlem og leiar i politiske utval ved endeleg uttreden.
§ 16, nr. 6: Valform ved suppleringsval etter nr. 3 og nr. 5
§ 18: Innføring/oppheving av parlamentarisk styreform
§ 22, nr. 2: Tilsette administrasjonssjef
§ 24, nr. 2: Avgjere åremålstilsetting i leiande administrative stillingar.
§ 24, nr. 3: Opprette/slutte seg til ei pensjonsordning for kommunalt tilsette
§ 25, nr. 2: Velje medlemmar og leiar/nestleiar i partssamansette utval – administrasjonsutval
§ 26, nr. 4: Fastsette retningslinjer for tilsetterepresentantar sin møterett i nemnder.
§ 27: Opprette eige styre for to eller fleire kommunar til løysing av felles oppgåver
§ 28: Gi ei samanslutning av kommunar fullmakt til å inngå og seie opp tariffavtale,
samt å gi eller ta imot kollektiv arbeidsoppseiing på kommunen sine vegne
§ 28 b: Opprette administrativt vertskommunesamarbeid
§ 28 c: Opprette vertskommunesamarbeid med felles folkevalt nemnd
§ 28 e: Inngå avtale om vertskommunesamarbeid
§ 28 g: Opprette klagenemnd i vertskommunesamarbeid
§ 28 i: Oppløyse og tre ut av vertskommunesamarbeid
§ 30, nr. 3: Fastsette reglar for føring av møtebøker.
§ 38 a: Vedta samrøystes at val til folkevalte organ skal skje som avtaleval etter denne paragrafen
§ 39, nr. 1: Fastsette ved reglement nærmare reglar for saksbehandling i folkevalde organ.
§ 39a nr. 2: Ta stilling til innkomne innbyggarinitiativ.
§ 39 b nr. 1: Bestemme om det skal haldast rådgjevande lokal folkeavstemming
§ 40, nr. 5: Fastsette reglement for folkevalte sitt innsyn i saksdokument og til informasjon om saker
som er under behandling.
§ 41: Fastsette maksimalsats for tap av inntekt og påførte utgifter som følgje av kommunale
tillitsverv.
§ 42: Fastsette reglar for møtegodtgjersle
§ 43: Vedta pensjonsordning for folkevalde
§ 44, nr. 6: Vedta økonomiplan og endringar i denne
§ 45: Vedta årsbudsjett og endringar i dette
§ 48, nr. 3: Vedta årsrekneskap, som skal leggast fram saman med årsmelding.
§ 48, nr. 3: Vedta disponering av regnskapsmessig overskott og dekning av underskott
§ 50: Vedta opptak av lån
§ 51: Vedta garantistilling og pantsetting for andre sine økonomiske plikter
§ 52, nr. 1: Gi reglar for kommunen si finansforvaltning
§ 56, nr. 1: Vedta betalingsinnstilling
§ 62, nr. 1: Vedta oppretting av kommunalt føretak, val av styre og fastsetting av
vedtekter (jf. Også § 65, nr.3, § 66, nr. 3).
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§ 69: Vedtak i foretaket sitt styre som må godkjennast av kommunestyret
§ 77, nr. 1: Velje kontrollutval
§ 78, nr. 3: Velje organisasjonsform for kommunerevisjonen (eigen, interkommunal eller avtale med
privat)
§ 78, nr. 4: Tilsette kommunerevisor, etter innstilling fra kontrollutvalet
§ 80: Vedta reglar om selskapskontroll
Alkohollova:
Almenne skjenke- og salsløyve (§§ 1-7 og 1-8)
Almenne tidsinnskrenkingar for sal og skjenking (§§ 3-4a, 3-7 og 4-4)
Inndra løyve (§1-8)
Barnevernlova:
§ 2-1 og 2-4 Om forsøksverksemd
Brann- og eksplosjonsvernlova:
§ 28: Fastsette forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
§ 7, 3.ledd: Vedta lokal forskrift om meldeplikt ved store arrangement
§ 9, 1.ledd: Vedta brannordning for kommunen
§ 9, 4.ledd: Godkjenne avtale mellom to eller flere kommuner om felles brannvesen eller felles leiing
av brannvesenet
§ 13, 4.ledd Vedta at det gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak skal førast tilsyn med andre
byggverk m.m. enn dei som er omfatta av § 13, 1.ledd
Etter forskrift har kommunestyret ansvar for lokal forskrift dersom ein på generelt grunnlag ha fråvik
frå forbodet mot å gjere opp eld i, eller i nærleiken av kog og utmark.
Domstolslova
§§ 57 og 66 Val av lagrettsmedl. om meddommarar
Eldrerådslova
§ 1: Velje medlemmar til eldreråd.
§ 4: Behandle årsmelding frå eldrerådet.
Eigedomsskattelova:
§§ 2, 7, 10-13 og 20: Vedta utskriving av eigedomsskatt m.m.
Forvaltningslova
§ 28, 2. ledd: Vedta oppretting av klageorgan for enkeltvedtak og val av medlemmar til dette/desse
Folkehelselova
§ 18 Om straff – offentleg påtale
Helse- og omsorgslova
§ 6-1: Inngå samarbeidsavtale med det regionale helseføretaket i helseregionen eller med
helseføretak som det regionale helseføretaket bestemmer.
Interkommunaleselskap (IKS)
§ 4: Inngå selskapsavtale
§ 6: Oppnemne representant(er) til representantskap
§ 30: Tre ut av IKS
Kyrkjelova
§ 6: Velje kommunalt medlem av kyrkjeleg fellesråd.
Motorferdsel i utmark og vassdrag
§ 5 Vedta kommunal forskrift om løyve til motorisert ferdsel til bestemte formål, til bestemte tider og
kven som kan få løyve
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Opplæringslova
§ 2-5: Målformer i grunnskulen
Plan- og bygningslova
§ 3-3: Ansvar og leiing av den kommunale planlegginga
Vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan
Syte for å etablere ei særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine interesser i planlegginga
§11-4 Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel
§11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan
§11-11 Vedta kommuneplan
§11-16, 1.ledd Motsegner og vedtak av departementet
§ 10-1: Utarbeide og vedta kommunal planstrategi
§ 11-13, 2.ledd: Fastsette planprogram for kommuneplan
§ 12-1: Syte for utarbeiding av reguleringsplaner
§ 12-12: Vedta reguleringsplanar (mindre reg.planar kan delegerast)
§ 12-14: Endre og oppheve reguleringsplanar som ikkje kan delegerast
§ 16-2: Vedta ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan
§ 16-3: Vedta ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
§ 16-4: Vedta ekspropriasjon til vatn- og avløpsledningar
§ 17-2: Fastsette tilfelle der utbyggingsavtale er forutsetning for utbygging og
synleggjere kommunen sine forventningar til avtalen
§ 31-8: Vedta program for utbetring av bebyggelse og tilhøyrande areal for éin eller
fleire eigedommar i tettbygd strøk
§ 33-1: Vedta gebyrregulativ for behandling av søknader om deling, løyve, kontroll,
utsteding av attestar, avskrifter eller anna arbeid som kommunen etter denne
lova, forskrift eller vedtekt er pålagt å utføre
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§ 3: Vedta interkommunalt råd for funksjonshemma
§ 6: Val og samansetning av råd for funksjonshemma samt mandat for rådet
Vallova
§ 4-1 Velje valstyre.
§ 9-2 Fastsette valdag
Veglova
§§ 4, 5, 6 og 7 Vedta bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg.

Under følgjer ei oversikt over heimlar som KAN delegerast, men som Vestnes
kommunestyre ikkje ønskjer å delegere:
Alkohollova

Vedta overordna alkoholpolitisk plan, inklusive rammer for omsetning av alkohol.
Barnehagelova

Fastsette vedtekter og foreldrebetaling.
Oppnemne kommunal repr til alle barnehagane i kommunen
Fastsette opningstider i dei kommunale barnehagane (jf kommunen sine vedtekter)
Behandle og gjere vedtak om felles langtidsplan for alle barnehagane i kommunen
Forureiningslova
Vedta evt beredskapsplan
Vedta evt forskrifter innan fagområdet, t.d innan hushaldsavfall
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Friluftslova

Vedta evt forbod mot ferdsel på nærare angitte strekningar
Behandle klage, evt reise søksmål for å ivareta ålmenta sine interesser
Folkehelselova

§ 5 – kommunestyret skal minst 1 gong i kommunestyreperioden ha seg førelagt oversikt
over helsetilstanden i befolkninga. Dette skal vere med å danne grunnlag for kommunal
planstrategi
Hamnelova
Delegere mynde til interkommunalt selskap
Helse- og omsorgslova

Godkjenne overordna planar og kvalitetskrav
Inngå avtalar med offentlege og/eller private tenesteytarar om ytingar av tenester etter lova
Husbanklova og bustønadslova

Fastsette kommunalt regelverk om startlån frå Husbanken
Vedta kommunalt regelverk om tilskott etter forskrift frå Husbanken (tilpasning til bustad)
Kulturlova

Overordna ansvar for å fremje og legge til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd i
kommunen i samsvar med det som er sagt i § 4 i lova, og å syte for at dei oppgåvene som
er nemnde i § 5 i lova blir ivaretekne
Kulturminnelova

Gi uttale i saker om freding
Matrikkellova

Mynde til etter avtale å overlate til andre å utføre oppmålingsforretningar på sine vegner.
Mynde til gjennomføring av ekspropriasjon
Opplæringslova

Vedta å søkje dept om løyve til avvik frå lov og forskrift om læreplanar
Vedta planar for kvalitetsutvikling og behandle sak om tilstandsrapport i grunnskulen
Velje ein kommunal repr til samarbeidsutvala ved skulane.
Vedta vedtekter for skulefritidsordning
Serveringslova

Mynde til evt å vedta forskrift om opningstider etter § 15, 1.ledd
Mynde til tilbakekalling av severingsløyve § 19
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