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2© Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Stat og kommune er 

avhengige av hverandre 

for å nå felles mål, god 

skole, god omsorg, 

bærekraft, osv. Staten og 

kommune er vevd tett 

sammen

Hvorfor dette innlegget:

• Grunninnføring i Fylkesmannens oppgaver vis a 

vis kommunene

• Klargjøre rollene og legge grunnlaget for god 

dialog 

• Fremme tillit og samarbeid og motvirke konflikt, til 

beste for innbyggere, virksomheter og miljø



– «Å få kjennskap til de 
grunnleggende   

rettssikkerhetsreglene mener jeg 
er særlig viktig,»

Kommunal Rapport, 31. oktober 2019

14.11.2019
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God forvaltningsskikk

• Følger i hovedsak av lover og forskrifter, men blir presisert og supplert 

gjennom forvaltningspraksis og rettspraksis.

• Dynamiske standarder som i innhold og omfang er i stadig endring

• Prinsipper som forbyr misbruk av forvaltningsmyndighet, f.eks:

• Krav til lovhjemmel for å utøve myndighet (legalitetsprinsippet)

• Ikke ta utenforliggende hensyn (saklighetsprinsippet)

• Ikke drive usaklig forskjellsbehandling (likhetsprinsippet)

• Gi partene mulighet til å forsvare seg (kontradiksjon)
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Forvaltningsloven

Forvaltningsloven 

gjelder også 

for folkevalgte 

organ

Må alltid følges:

• Kap II: Habilitet

• Kap. III: Saksbehandlingsregler

Ved enkeltvedtak (rettigheter eller 

plikter til én eller flere bestemte 

personer):

• Kap IV: Saksforberedelser

• Kap. V: Om vedtaket

• Kap. VI: Om klage og omgjøring
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Habilitet

• Kommunen må ha innbyggernes tillit 

• Mistanke er skadelig

• Sikre korrekte avgjørelser

• Tillitt til dem som treffer avgjørelser

• Beskytte beslutningstakere

• Når gjelder inhabilitetsbestemmelsene?

• Alle saker som skal/forventes å skulle munne ut i en avgjørelse

• Gjelder ved saksforberedelse og når avgjørelsen skal fattes

• Hvem rammes av reglene om inhabilitet?

• Alle som opptrer på vegne av kommunen 
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Inhabilitet

Absolutt inhabil: fvl. § 6 første ledd:

Part, slekt, gift, verge/fullmektig eller: 

«Styremedlem, leder eller ledende stilling i selskap, stiftelse, samvirkeforetak, sparebank 

eller forening som er part»

Vurdering av inhabilitet: fvl. § 6 andre ledd:

”Særegne forhold egnet til å svekke tilliten” «innebærer særlig fordel, tap eller ulempe»

Avledet inhabilitet: (§ 6 tredje ledd)

Er en tjenestemann inhabil, kan «avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 

underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan

Tilknytningen ikke vil kunne påvirke behandling av saken (§ 6 fjerde ledd)

Foreløpige avgjørelser i hastesaker  (§ 7)
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Kommunelovens regler om inhabilitet

• Strengere regler i kommuneloven enn forvaltningsloven

• Inhabilitet for folkevalgte kml. § 11-10:

• Inhabilitet for folkevalgte som har forberedt saken eller truffet vedtak i saken som 

tilsatt i kommunen

• Klagesaker i kommunen; både tilsatt og folkevalgt som har vært med på å 

forberede eller treffe det påklagde vedtaket er inhabil. (2 trinns behandling)
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Det er ikke kritikkverdig å 

være inhabil, men om 

vedkommende ikke fratrer 

kan vedtaket være 

ugyldig.
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Offentlighet

Enhver kan kreve innsyn i det offentlige innholdet av dokumenter i 
en bestemt sak. 

Innsyn kan skje når dokumentet er utferdiget (når det er avsendt 
eller når saken er ferdigbehandlet).

Formålet: 

• Åpen og gjennomsiktig offentlig forvaltning

Hovedregel og utgangspunkt:

Alle dokumenter er offentlig 



11© Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Utvidet innsynsrett for folkevalgte organ (§ 11-13)

• Utvidet rett og lovfestet rett for folkevalgte organer til innsyn i kommunale saksdokumenter 

som går utover innsyn etter offentleglova

• Kommunestyret kan kreve innsyn i alle type opplysninger og informasjon

• Andre underliggende folkevalgte organ kan kreve opplysninger innenfor sitt saksfelt

Vilkår for utvidet innsyn i taushetsbelagte opplysninger:

• Nødvendig at organet får innsyn

• Hjemmel om unntak for taushetsplikt i fvl., jf. fvl. § 13 b første ledd 

• Prosedyreregler:

• Ved innsyn i ikke-taushetsbelagte opplysninger: tre stemmer eller flertall

• Ved innsyn i taushetsbelagte opplysninger: krav til flertall
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Arkiv- og journalføringsplikten omfatter også folkevalgtes 

korrespondanse 

Gjelder når dere opptrer som 

representanter for Sandefjord kommune. 

Den folkevalgte må være 

bevisst sine ulike roller

Når opptrer jeg som representant for 

kommunen?

Når opptrer jeg som representant for 

velgerne?

Saker som fremmes av den folkevalgte 

som ombud: her påligger denne plikten 

administrasjonen

Korrespondanse mellom deg og ditt 

politiske parti omfattes ikke av arkiv-

og journalføringsplikten
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Arkivverdig dokument?

1. Fører dette dokumentet/disse opplysningene til en ny saksbehandling?

2. Er dette dokumentet/disse opplysningene en del av en eksisterende 

saksbehandling?

3. Er dette dokumentet/disse opplysningene nødvendige for å forstå behandlingen av 

en sak?

4. Har dette dokumentet/disse opplysningene verdi som dokumentasjon for 

kommunen?
Arkivlovens definisjon av et dokument:

«En logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, visning eller 

overføring."
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Ny kommunelov: Oppbygning

• Videreføring og rydding

• Trådte i kraft ved konstitueringen, unntatt økonomibestemmelsene: 01.01.2020

§ 2-1: Innholdet i det lokale selvstyret:

Norge er inndelt i kommuner og fylkeskommuner med en egen folkevalgt ledelse.

Hver kommune og fylkeskommune er et eget rettssubjekt og kan ta avgjørelser på eget initiativ og 

ansvar.

Kommunene og fylkeskommunene utøver sitt selvstyre innenfor nasjonale rammer. Begrensninger 

i det kommunale og fylkeskommunale selvstyret må ha hjemmel i lov.

Gr. l § 49 annet ledd:

Innbyggjarane har rett til å styre lokale tilhøve gjennom lokale folkevalde organ. Nærare føresegner 

om det lokale folkevalde nivået blir fastsette i lov.



14.11.2019
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Lovlighetskontroll

• Endelig vedtak i en sak

• Ikke politiske omkamper!

• Åpne/lukkede møter

• Inhabilitet

• Vurdere om vedtaket:

• Lovlig innhold

• Truffet av noen med myndighet

• Blitt til på lovlig måte

• Hvordan:

• 3 kommunestyremedlemmer

• Fylkesmannen av eget tiltak (skal veldig mye til)



Veilede til informasjon:

14.11.2019

🔔



14.11.2019

E-post: virkn@fylkesmannen.no

Tlf: 33 37 11 41

Mobil: 975 100 99

mailto:virkn@fylkesmannen.no


Fylkesmannens og kommunenes plass i systemet
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• Tilsyn og kontroll

• Med kommuneøkonomien og med velferdstjenestenes lovlighet, skole, 
barnevern, omsorg, helse osv. Kommunene møter en samlet stat

• Rettssikkerhet for innbyggerne gjennom behandling av klager på 
tjenester, (helse, omsorg, sosial, skole, osv.) og myndighetsvedtak, f.eks. 
byggeløyve

• Fag- og veiledningsoppgaver, samt tilskuddsforvaltning, på flere 
områder, dvs. helse/omsorg/sosial, skole/oppvekst, osv.

• God forvaltnings- og styringsskikk. Veiledning om kommunelov, 
forvaltnings-lov og offentlighetslov, klagesaker etter de samme, og 
lovlighetskontroll

• Plan/areal- og miljøforvaltning, landbruk, beredskap og 

Fylkesmannens oppgaver vis a vis  kommunen

20



Tilskuddsordninger Helse, omsorg og sosial 2019

Tilskuddsordning Utbetalt i 2019 til Vestfold og Telemark

Frisklivssentraler 1.700.000,-

Ansettelse av psykologer i kommunene 11.796.000,-

Kommunalt rusarbeid, ansettelser 20.430.897,- psyk.helse/rus

Tiltak for personer med langvarige og sammensatte behov –

innenfor psykisk helse/rus

5.961.394,-

Habilitering og rehabilitering 6.896.000,-

Kompetanse- og innovasjonstilskudd 34.112.000,-

Innføring av velferdsteknologiske løsninger 1.624.000,-

Lindrende behandling ved livets slutt 2.197.177,-

Utvikling av sosiale tjenester i NAV 6.510.709,-

Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom 330.000,- NAV sosial

Boligsosialt arbeid 833.822,-

SUM: 92.391.999,-kr



Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på 

institusjon. Reformen har fem innsatsområder: 

 

1. Et aldersvennlig Norge 

2. Aktivitet og fellesskap 

3. Mat og måltider 

4. Helsehjelp 

5. Sammenheng og overgang i tjenestene 

 

Under hvert av disse områdene inneholder stortingsmeldingen fem forslag til løsninger som 

understøttes av konkrete eksempler fra kommunene.  

 

Det legges opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger 

kan tilpasses lokale forhold og gjennomføres i samarbeid med andre tjenesteområder, frivillig sektor 

og andre aktører i lokalsamfunnet.  

 

Det vektlegges her at kommunene synliggjør en oppfølging av Leve hele livet- reformen i sitt 

planverk, og i dette blant annet har vurdert personell- og kompetansebehov for å kunne gjennomføre 

valgte tiltak. Det vil være naturlig å prioritere dette i kommunens handlingsplan/økonomiplan som 

revideres årlig. 

 

Når kommunene har beskrevet hvordan de vil utforme løsningene, starter arbeidet med å 

gjennomføre reformen. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil prioriteres innenfor 

relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. 

Leve hele livet-reformen 2019-2023

14.11.2019



Tilsyn - Oppvekstavdelinga

Tilsyn er å kontrollere at kommunen følger loven; læring er også et viktig hensyn

To typer tilsyn: Pålagte tilsyn, oftest landsomfattende, og

Egeninitierte tilsyn

Tilsyn kan være planlagte, ofte systemrevisjoner, eller baserte på enkelthendelser, 
og kan også gjøres ved stedlig tilsyn

• Eksempler på tilsynstemaer i Oppvekstavdelinga er: 

• Får elevene forsvarlig utbytte av opplæringa? Har elevene et trygt og godt skolemiljø? 

• Påser barnehagemyndigheten at barnehageeiere følger lova? 

• Er barneverntjenestene forsvarlige? 

• Får barn på barneverninstitusjoner forsvarlig omsorg og trygge tjenester, etter lova?
23



Aktivitet i HOS hittil i år – Vestfold og Telemark

• Planlagte systemrevisjoner: 31, hvorav 28 i kommuner.

• Hendelsesbaserte tilsynssaker: Totalt 173 saker startet, 110 av disse i 
kommunal virksomhet

• Rettighetsklager helse og omsorg: 442 behandlet, 22 % ble endret, sendt 
tilbake eller opphevet. 149 klagesaker fra kommunene, 95 i Vestfold og 54 
i Telemark

• Rettighetsklager sosiale tjenester:  279 behandlet, 16 % ble endret, sendt 
tilbake eller opphevet. 190 fra Vestfold, 89 fra Telemark. 255 av klagene 
gjaldt stønad til livsopphold.

• Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4a: 403 vedtak, overprøving ga 
oppheving av 30 og endring av 4, til sammen 8%

• Tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming, khol. Kap 9: 
Vestfold 53, Telemark 28



Samordning av tilsyn styrkes – ny kommunelov

• Fylkesmannens samordningsoppgave videreføres 

og styrkes – med statlige tilsyn og med den 

kommunale egen-kontrollen

• Mål:

– Minske belastningen for kommuner med flere 

tilsyn i samme tidsrom

– Bedre utnyttelse av ressursene

• Gjelder planlagte tilsyn



Byggesaker

Reguleringsplaner

Vedtak om ekspropriasjon

Vedtak om refusjon

Fylkesmannen behandler klagesaker etter plan- og bygningsloven
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• Stadfestet 32

• Opphevet: 3

• Omgjort 0

• Totalt: 35

• Prosentvis omgjort/opphevet ca. 8,5%

• Ubehandlede klagesaker per 11.11.2019.   13

• Justisavdelingen kommer gjerne og snakker om viktige 
problemstillinger

Statistikk 2019 - Sandefjord kommune

14.11.2019



Roller:

• Kommunen er plan- og byggesaksmyndighet – og skal ta hensyn til nasjonale 
interesser i arealforvaltningen. Med økt selvstyre følger økt ansvar - også for å 
vareta de nasjonale hensynene i planleggingen

• Fylkesmannens fagavdelinger skal se til at planforslag ikke er i strid med viktige 
nasjonale interesser for miljø, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og 
unge. Dersom strid – så kan Fylkesmannens avdelinger fremme innsigelser

• I så fall er ikke kommunens vedtak rettskraftig

• Fylkesmannen (personen) har myndighet til å avskjære innsigelser fra statsetater, 
også fra fagavdelinger i eget embete

• Ass. fylkesmann megler mellom kommunen og den som har fremmet innsigelsen

• Oppnås ikke enighet, bestemmer kommunal- og moderniseringsdepartementet

• Planstrategi i løpet av neste år

Arealforvaltning

14.11.2019



• Kommunen avgjør saker etter konsesjonslova og jordlova, herunder søknader om konsesjon 
og om deling av landbrukseiendommer og om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 
Myndigheten er lagt til kommunene for å styrke lokaldemokratiet på landbruksområdet

• Kommunene skal utøve lokalt skjønn og forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene innafor 
ramma av nasjonal politikk

• Eksempler på nasjonale føringer:

o Jordvern: Vern av dyrka og dyrkbar jord

o Hensiktsmessig og variert bruksstruktur, for eksempel vern av arealressursene og legge 
til rette for gode driftsløsninger

o I konsesjonssaker: Samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer

• Kommunen avgjør søknader om økonomisk støtte til jordbruket som bl.a. produksjons-, 
avløser- og ulike miljøtilskudd

• Fylkesmannen er klageinstans og har forvaltningskontroll- og oppfølgingsansvar. Og er et 
kompetansesenter for kommunene

Landbruk – lov- og arealsaker 

29



Vår vurdering av Sandefjord – samfunnssikkerhet og 
beredskap

Fra rapporten etter tilsynet 27.04.17

Sandefjord kommune har satt høye mål, avsatt ressurser og styrket kompetanse innen samfunnssikkerhet 

og beredskap. Fylkesmannen ser god progresjon fra tilsynet i 2013. Intervjuene bekrefter inntrykket om at 

sammenslåingsprosessen har ført til en betydelig styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap.

Sandefjord kommune har en helhetlig kriseledelse ved at kommuneoverlege og brannsjef er definert inn i 

den kommunale kriseledelsen. Dette anses som positivt ettersom et flertall av uønskede hendelser vil 

involvere brann- og redning. Fylkesmannen har også merket seg at det er etablert regularitet for 

oppfølging og behandling av beredskapsarbeid i politiske utvalg og administrasjonen. Kommunen har et 

tett samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner, primært gjennom kommunalt beredskapsråd. 

Det er Fylkesmannens oppfatning at Sandefjord kommune har et stekt fokus på, og god regularitet i 

arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Tilsynet bekrefter at den grundige prosessen med utarbeidelse av ROS-analyser og tiltakskort har ført til 

en kvalitetsforbedring av beredskapsarbeidet i kommunen.



• Leve hele Livet snakket om

• 0 – 24 nok et eksempel på formidling og mobilisering

• Stat – Næringsliv og Medbyggerne. Sandefjord aktiv! Årskonferansen i morgen

• Felles arenaer og møteplasser

• Bruk fylkesmannens fagkunnskap

Fylkesmannen som samordner, oppgaver på tvers, dialogen 
framover  
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Sluttpoeng

• Stat og kommune er vevd sammen. Fylkesmannen er mellomleddet mellom det 
nasjonale og det lokale demokratiet

• Nasjonal styring er begrunnes med rettssikkerhet, likebehandling og likeverdige 
tjenester, makroøkonomiske hensyn, bærekraft og samfunnssikkerhet

• Selvstyret grunngis med frihet, effektivitet og demokrati – alle begrunnelsene har vekt

• Koplingen mellom erfaringene fra kontroll og veiledning er en styrke. God balanse 
mellom kontroll og støtte/veiledning er viktig

• Fm’s mange fagområder gir samordning og motvirker fragmentering. Fylkesmannen 
speiler kommunens områder

• Fm skal være en tydelig stemme fra Vestfold og Telemarks  til sentrale myndigheter 

• Balansepunktet statlig styring - selvstyret – er en evig debatt. Skill pianisten fra 
komponisten



Samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedir (Bufdir), Arbeids- og 
velferdsdir (AV-dir), Integrerings- og mangfoldsdir (IMDI) og Utdanningsdirektoratet (U.dir). 
Fylkesmannen følger opp regionalt og kommunene iverksetter lokalt

Hensikten er at utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier skal få et bedre 
samordna og mer helhetlig tjenestetilbud i kommunene, og over til 2.linjen

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i 2019 valgt ut tre mål for 0-24 samarbeidet: 

• Være pådriver for tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier i 
kommunene og fylkeskommunene

• Bidra til at kommunene fanger opp og følger opp barn og unge som sliter psykisk, 
med spesiell oppmerksomhet mot barnevernsbarn

• Bistå kommunene med å implementere Barnekonvensjonen på alle områder

Samordnet innsats for utsatte barn og unge og deres familier 
(0-24 samarbeidet), 2015 - 2020



Fylkesmannens oppgaver på 
beredskap og samfunnssikkerhet

Oversikt

Kommunale ROS-

analyser

Verksemder sine 

ROS-analyser

Fylkes-ROS

Fylkesmannen

Instruks for fylkesmannen sitt

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 

(2015)

Årlige styrende dokumenter

Handtering
Varsling

Rapportering 

(fag/samordning)

Samordning

Eget planverk 

stab/varsling

Fylkes-

beredskapsrådet

ABU

KOMMUNENE

Forebygging

Plan-

gjennom- ganger

Øvinger

Tilsyn

Råd og 

rettleiing

Innsigelse

Nasjonale risiko-

og trussel-

vurderinger
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Kontaktinformasjon

Vakttelefon: 991 55 654

Beredskapsepost: fmvtberedskap@fylkesmannen.no

Sikringsradioen: Vert bemanna ved behov, tilgjengeleg på Felles 1

Nødnett: Vert bemanna ved behov, tilgjengeleg på kanal 8

Satelittelefon: 00 8816 4146 3357 (Iridium)

Facebook: https://www.facebook.com/fmveberedskap/

Twitter: @fmvtberedskap og @beredskapsdagen

Heimeside: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/

35
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Det er et lovbestemt byggeforbud i strandsonen. 

To vilkår må begge være oppfylt før kommunen kan gi dispensasjon i strandsonen:

1) Tiltaket det er søkt om må ikke være vesentlig i strid med naturmiljø, kulturmiljø, landskap, 
friluftsliv og andre allmenne interesser

2) Fordelene for de allmenne interesser ved tiltaket må være klart større enn ulempene  

Miljøavdelingen skal påse at tiltaket ikke er i strid med nasjonale miljøinteresser på natur, friluftsliv 
og landskap (se punkt 1)

Hva så med det kommunale selvstyret?

Kommunen kan gjennom «lokalpolitisk skjønn» ikke sette Stortingets vedtatte byggeforbud til side. 
Lovens forarbeider sier: «Det kommunale selvstyret kommer således i betraktning kun … når lovens 
formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt» 

Det betyr: Kommunen velger om den vil innvilge dispensasjonen når de to vilkårene er 
oppfylt. Er ikke de to vilkårene oppfylt, skal ikke kommunen innvilge dispensasjon

Dispensasjoner i strandsonen

14.11.2019



• Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi 

• Planstrategien bør ha en strategisk drøfting av langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden

• Kommunestyret skal ta stilling til om kommuneplanen eller deler av denne skal revideres

• En gammel arealdel i kommuneplanen kan være i strid med nyere lover, forskrifter og statlige 
retningslinjer 

• En oppdatert arealdel i kommuneplanen gir raskere behandling av reguleringsplaner og økt 
forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv

• Tre temaer som skal tillegges stor vekt fremover, og som kan føre til en endret arealforvaltning: 
Klimaendringer/klimatilpasning, jordvern og tap av artsmangfold

• For å kunne ta de riktige valgene i arealforvaltningen, er det viktig at kunnskapsgrunnlaget er 
godt. Det kan bety nye kartlegginger av bl.a. naturverdier

• Å drive arealforvaltning gjennom dispensasjoner er lite forutsigbart og tungvint

Planstrategi
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38© Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kostra – KOmmune, STat, RApportering

En statistikkbank med data om alle kommuner

• verktøy for å sammenligne kommunen med andre lignende kommuner og 
seg selv over tid

Bevisstgjøring

• hva bruker vi pengene våre på?

• hvordan prioriterer vi?

• er det noen områder vi bruker betydelig mer på enn andre?

• bør vi revurdere/omprioritere?

Bruk Kostra-data til slike analyser!



• Forvaltningsloven

• Forvaltningsforskriften

• Bestemmelser i spesiallovgivningen

• Andre rettskilder

De sentrale rettskildene

14.11.2019
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Forvaltningslovens grunnleggende utgangspunkt for all 

myndighetsutøvelse:

Forvaltningen må alltid følge de alminnelige reglene i lovens kap. II og III

Kap II: Habilitet

Kap. III: Saksbehandlingsregler

for enkeltvedtak:

Når forvaltningen skal treffe enkeltvedtak, må den i tillegg følge reglene i kap. IV-VI

Kap IV: Saksforberedelser

Kap. V: Om vedtaket

Kap. VI: Om klage og omgjøring



• Hvorfor regler om inhabilitet:

• Fare for at blir påvirket av egeninteresse.

• Fare for at vil favorisere venner eller diskriminere uvenner.

• Fare for  å ville «overkompensere».

• Behandle seg selv, familie eller venner strengere, og uvenner 
mildere.

• Når gjelder inhabilitetsbestemmelsene?

• Alle saker som skal eller forventes å skulle munne ut i en 
avgjørelse

• Hvem rammes av reglene om inhabilitet?

• Alle som opptrer på vengen av kommunen 

Inhabilitet 

14.11.2019



• Absolutt inhabil fvl. § 6 første ledd:

• Part, slekt, gift, verge/fullmektig eller: 

• «Styremedlem, leder eller ledende stilling i selskap, stiftelse, samvirkeforetak, 
sparebank eller forening som er part»

• Vurdering av Inhabilitet fvl. § 6 andre ledd:

• ”Særegne forhold egnet til å svekke tilliten”

• Avledet inhabilitet (§ 6 tredje ledd)

• Er en tjenestemann inhabil, kan «avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 
underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan

• Tilknytningen ikke vil kunne påvirke behandling av saken (§ 6 fjerde ledd)

• Foreløpige avgjørelser i hastesaker  (§ 7)

•

Inhabilitet forts.

14.11.2019



• Inhabilitet for folkevalgte kml. § 11-10

• 2. ledd inhabilitet for folkevalgte som har forberedt saken eller truffet vedtak i saken 
som tilsatt i kommunen

• 3. ledd Klagesaker i kommunen; både tilsatt og folkevalgt som har vært med på å 
forberede eller treffe det påklagde vedtaket er inhabil.

• Fritak av personlige grunner (kml. § 11-11)

• En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis 
personlige grunner tilsier fritak. Det folkevalgte organet avgjør selv om han eller hun 
skal fritas

Kommunelovens regler:

14.11.2019



Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011)

§ 1.    Formål

§ 2.    Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

§ 3.    Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

§ 4.    Beredskapsplan

§ 5.    Samarbeid mellom kommuner

§ 6.    Oppdatering/revisjon

§ 7.    Øvelser og opplæring

§ 8.    Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser

§ 9.    Dokumentasjon

§ 10.  Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter denne forskriften. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
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• Kommunen:

• Er plan- og byggesaksmyndighet, fatter vedtak

• Skal ta hensyn til nasjonale interesser i arealforvaltningen – formidles av 
Fylkesmannen

• Fylkesmannens fagavdelinger:

• Skal ivareta nasjonale interesser innen miljø, landbruk, samfunnssikkerhet, 
folkehelse og for barn og unge

• Fatter ikke vedtak, men har rett til å fremme innsigelser til planer og klage på 
dispensasjonsvedtak

• Fremmes innsigelse, betyr det at kommunens vedtak ikke er rettskraftig

Arealforvaltning – roller 
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• Fylkesmannens justisavdeling:

• Avgjør klager på kommunale vedtak og fatter vedtak

• Fylkesmannen (personen):

• Kan avskjære innsigelser fra statsetater, også fra fagavdelinger i eget embete

• Ass. fylkesmann:

• Megler mellom kommunen og den som har fremmet innsigelsen

• Oppnås ikke enighet, bestemmer kommunal- og moderniseringsministeren

Arealforvaltning – roller 
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