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1 Generelt 
 
 
1.1 Hjemmel 
 
Reglementet er utarbeidet på grunnlag av Lov om kommuner og fylkeskommuner av 
22.06.2018 nr. 83, aktuelle særlover, forskrifter med hjemmel i særlover og ulovfestede 
regler om delegering. 
 
 
1.2 Formål med reglementet 
 
Delegeringsreglementets formål er å fremme god saksbehandling og beslutningsadferd 
ved fordeling av vedtaksmyndighet, under hensyn til behovet for reell politisk 
styring/kontroll, rettssikkerhet og effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse. 
 
For å gi en samlet beskrivelse innen de forskjellige saksfelt er vedtakskompetansen som 
tilligger fylkestinget uten å være delegert til fylkesrådet, der det er ansett for å være 
formålstjenlig, likevel tatt med i dette reglementet. 
 
Stedvis i dette reglementet er det presisert at saker av prinsipiell betydning skal behandles 
av fylkestinget, selv om kompetanse i utgangspunktet er delegert til fylkesrådet. 
Vurderingen av om en sak er av prinsipiell betydning eller ikke er utpreget skjønnsmessig. 
Det må i stor grad legges vekt på i hvilken utstrekning de skjønnsmessige sider av den 
aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom tidligere politiske vedtak, herunder 
vedtatte budsjettrammer og forutsetninger samt overordnede planer, instrukser og tidligere 
praksis. 
 
 
1.3  Definisjoner 
 

I dette reglement brukes disse definisjoner: 

a) Med ”fylkesrådet” menes fylkesrådet som kollegium. 

b) Med ”budsjettmyndighet” menes fylkestingets myndighet til å vedta økonomiplan og 
årsbudsjettet. 

c) Med «budsjettfullmakt» menes fullmakt til å fordele bevilgninger gjøre endringer 
innenfor de rammer fylkestinget fastsetter i reglement og budsjettvedtak samt 
myndighet til å disponere bevilgningene. 
 

d) Med «budsjettfullmakt» menes fullmakt til å fordele bevilgninger og gjøre endringer 
innenfor de rammer fylkestinget fastsetter i reglement og budsjettvedtak samt 
myndighet til å disponere bevilgningene. 

e) Med «rammeområde» menes det detaljeringsnivå fylkestinget velger å vedta budsjettet 
på og som danner grunnlag for videredelegering av budsjettfullmakt. Dette kan være 
sektor, etat, formål og lignende. 

f) Med “nettoramme” i budsjettet menes utgifter fratrukket inntekter. 
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g) Budsjett og regnskapsforskriftene er en forkortelse for “Forskrift om økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner m.v.” 
Ikrafttredelse 1.1.2020 
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2 Saksbehandling og kontroll 
 
 
2.1 Retningslinjer for bruk av delegert myndighet 
 
All delegert myndighet skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av 
lover, forskrifter og god forvaltningsskikk, og forøvrig innenfor plan- og budsjettrammer 
fastsatt av fylkestinget. Den som delegerer myndighet kan også gi retningslinjer/instrukser 
for delegert myndighet.  
 
 
2.2 Tilbakekalling av delegert myndighet i enkeltsaker 
 
Fylkestinget kan kreve å få seg forelagt en sak til avgjørelse, som ellers skulle vært avgjort 
av fylkesrådet.  
 
 
2.3 Omgjøringsrett 
 
Fylkestinget kan av eget tiltak omgjøre fylkesrådets vedtak i samsvar med reglene i  
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), § 35, 2. og 3. ledd. 
 
 
2.4 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet 
 
Fylkesrådet kan i særskilte tilfeller overlate til fylkestinget å treffe avgjørelse i en konkret 
sak. 
 
 
2.5 Videredelegering 
 
Delegert myndighet kan delegeres videre med mindre lov, forskrift eller 
delegeringsreglementet og delegeringsvedtak uttrykkelig sier noe annet.  
 
 
2.6 Fylkestingets kontroll 
 
Fylkestinget fører gjennom kontrollutvalget det øverste tilsyn med at delegert myndighet 
utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegering. Fylkestinget kan når som helst 
tilbakekalle delegert myndighet som er gitt i dette delegeringsreglement.  
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3  Delegering av forvaltningsmyndighet etter særlovgivning 
 
 
3.1 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 25.09.1992 nr. 107 
 
Fylkesrådet gis myndighet til i særskilte tilfeller å treffe vedtak i saker som skulle vært 
avgjort i fylkestinget, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det er upraktisk eller 
uhensiktsmessig å innkalle fylkestinget, jmf. lovens § 11-8. 
 
 
3.2 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 17.06.2016 nr 73 med 

tilhørende forskrifter 
 
Myndighet til å gjennomføre anskaffelser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.3 Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) av 

6. juni 2008 nr. 38 
 
Myndighet til å be eier av bedrift som planlegger å legge ned, om mer informasjon i tillegg 
til eller til utdyping av informasjonen som er gitt etter andre ledd i lovens § 3, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Myndighet til å behandle melding om plan om nedlegging av bedriften etter lovens § 5, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å pålegge den ansvarlige tvangsmulkt etter lovens § 7 eller lovbruddsgebyr 
etter lovens § 8, delegeres til fylkesrådet.  
 
 
3.4 Lov om folkehelsearbeidet (folkehelselova) 24.06.2011 nr. 29 

Forskrift om oversikt over folkehelsen av 28.06.2012 nr. 692 
 
Myndighet etter lovens §§ 20 og 21 og tilhørende forskrift til å forvalte ressurser for å 
fremme folkehelsen, understøtte folkehelsearbeidet i kommunene og å være pådriver for å 
samordne folkehelsearbeidet i fylket, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.5 Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) av 03.06.1983 nr. 54 
 
Myndighet til å prioritere andre grupper enn de som nevnt i lovens § 1-3, 2. ledd, bokstav 
a. – d, etter lovens § 1-3, 2. ledd, bokstav e, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet til å beslutte omfanget av tjenesteyting til voksent betalende klientell, etter 
lovens § 1-3, 3. ledd, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet til å fastsette vederlag etter lovens § 2-2, tilligger fylkestinget.  
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Myndighet til beslutte hvilket organ som er klageorgan etter lovens § 2-3, tilligger 
fylkestinget. 
 
Myndighet etter lovens § 4-2 til å inngå avtaler med privatpraktiserende tannleger, 
delegeres til fylkesrådet.  
 
Myndighet til å inngå samarbeidsavtaler med andre fylkeskommuner, etter lovens § 6-3, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.6 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 

17.07.1998 nr. 61 
  

• Forskrift til opplæringslova av 23.06.2006 nr. 724 
 
Myndighet etter lovens § 9A-10 til å gi forskrifter om ordensreglement – skolereglement - 
for videregående skoler, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet etter lovens § 12-3 til å oppnevne medlemmer i yrkesopplæringsnemnda, 
herunder også leder og nestleder, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet etter lovens § 1-5 til å søke om avvik fra loven og forskrifter etter loven i 
forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk, delegeres til 
fylkesrådet.  
 
Myndighet etter lovens § 3-1 tredje ledd til å gi en elev eller en lærling utsettelse eller 
avbrudd i opplæringen uten å miste retten, i henhold til forskrifter fra departementet, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 3-1 sjuende ledd i forbindelse med å tilby annen opplæring for 
elever som har særlige vansker med å følge den opplæring som er valgt, i henhold til 
forskrifter fra departementet, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å pålegge elevene, lærlinger og lærekandidater å holde seg med individuelt 
utstyr - med unntak av nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr - som 
opplæringa til vanlig gjør det nødvendig å ha etter lovens § 3-1 niende ledd, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 3-2 tredje ledd til å gi forskrifter om skole- og feriedager i 
skoleåret for elevene (skolerute), delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å godkjenne lærekontrakt eller opplæringskontrakt som inneholder unntak fra 
den fastsatte opplæringsordningen etter lovens § 3-3 4. ledd og forskrift gitt av 
departementet, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 3-4 til å søke om avvik fra forskrifter om læreplaner i forbindelse 
med faglige/pedagogiske forsøk, delegeres til fylkesrådet.  
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Myndighet til å avgjøre om praksis i forbindelse med fag- og svenneprøve uten læreforhold 
og skole, kan godkjennes etter lovens § 3-5, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 9A-11 annet ledd til å bortvise en elev for resten av 
kurset/skoleåret og til å frata en elev retten til videregående opplæring etter lovens § 3-1, 
delegeres til fylkesrådet.  
 
Myndighet til å treffe vedtak om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 
etter lovens § 3-12 fjerde ledd, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å godkjenne bedrifter som lærebedrift, opplæringskontor og opplæringsring 
etter lovens § 4-3 første og andre ledd, og forskrift gitt av departementet, delegeres til 
fylkesrådet.  
 
Myndighet til å godkjenne lærekontrakt og opplæringskontrakt etter lovens § 4-5 andre 
ledd, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å avbryte, heve eller endre lærekontrakt og opplæringskontrakt etter lovens § 
4-6, delegeres til fylkesrådet.  
 
Myndighet til å gi kompetansebevis til voksne etter vurdering av realkompetanse,  
etter lovens § 4a-3 sjette ledd og forskrift gitt av departementet, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 5-3 i forbindelse med vedtak om spesialundervisning og 
begrunnelse av vedtak i forbindelse med avvik fra den sakkyndige vurderingen, delegeres 
til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 7-2 i forbindelse med hjelp til å skaffe losji for elever som ikke 
kan benytte daglig skyss til skolen, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 11-5 til å oppnevne skoleutvalget som styre for skolen, delegeres 
til fylkesrådet. 
 
Myndighet og oppgaver etter lovens § 13-2 som gjelder opplæring av barn og unge i 
barneverninstitusjoner, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet og oppgaver etter lovens § 13-2a  som gjelder opplæring innenfor 
kriminalomsorgen, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet og oppgaver etter lovens § 13-3a som gjelder opplæring av pasienter i 
helseinstitusjoner, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 13-4 med hensyn til skoleskyss, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter ”Forskrift til opplæringslova”, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.7 Lov om frittståande skolar (friskolelova) av 04.07.2003 nr.84 
 



10 
 

 

 

Myndighet til å uttale seg om konsekvenser for det offentlige skoletilbudet ved behandling 
av søknader etter lovens § 2.1, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet til å gjøre vedtak om skyss og plikt til å dekke utgiftene etter lovens § 3-7, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å oppnevne en representant til styret i videregående skoler etter lovens § 5-
1, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.8 Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) av 20.06.2003 nr. 56 
 
Myndighet etter lovens § 3 for å sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning, tilligger 
fylkestinget. 
 
Myndighet etter lovens § 29 om offentlige tilskudd til fagskoleutdanningen, tilligger 
fylkestinget. 
 
Øvrig myndighet etter fagskoleloven, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.9 Lov om vegar (vegloven) av 21.06.1963 nr. 23 
 

• Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29.03.2007 nr. 363 

• Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler på fylkesvegnettet og 
kommunalt vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg m.m.) av 
10.12.2014 nr. 1566 

 
Myndighet etter lovens § 3 til å uttale seg om omklassifisering av fylkesveg til riksveg, 
tilligger fylkestinget. 
Myndighet etter lovens § 3 til å uttale seg om omklassifisering av kommunal veg eller 
privat veg til riksveg, delegeres fylkesrådet. 
 
Vedtak om bygging av fylkesveg etter lovens § 6, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet etter lovens § 4 til å omklassifisere kommunal veg eller privat veg til fylkesveg, 
tilligger fylkestinget.  
Myndighet til å kunne avvise forslag om omklassifisering av kommunal veg eller privat veg 
til fylkesveg, delegeres fylkesrådet.  
 
Myndighet etter lovens § 7 til å uttale seg om omgjøring av riksveg til fylkesveg eller fatte 
vedtak om nedlegging eller omgjøring av fylkesveg, tilligger fylkestinget.  
 
Myndighet etter lovens § 7 til å uttale seg om nedlegging av riksveg og omgjøring av 
riksveg til kommunal eller privat veg, delegeres fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 8, jf. lovens § 7 til å omdisponere fylkesveggrunn som er blitt 
overflødig ved omleggingsarbeid m.v., delegeres til fylkesrådet. 
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Myndighet som vegstyresmakt for fylkesveger etter lovens § 9, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å fravike vegnormalen, jf. lovens § 13 og tilhørende forskrift, delegeres til 
fylkesrådet.  
 
Myndighet til å følge opp oppgaver og roller som tilligger fylkeskommunen i 
«Tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg», jf. lovens §§ 13 og 16, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å pålegge kommunene å sørge for eiendomsinngrep i forbindelse med 
bygging eller utbedring av fylkesveger etter lovens § 15, delegeres til fylkesrådet.  
 
Myndighet til å fastsette at fylkesvegstrekninger i en kommune skal holdes ved like av 
kommunen etter lovens § 18, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 29 til å fastsette byggegrense mellom 15 meter og 50 meter for 
særskilt fastsatte strekninger, delegeres til fylkesrådet. Fylkeskommunens myndighet etter 
lovens § 29, 2. ledd til å avgjøre tvil om kjørebanens midtlinje, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 30, 3 4. ledd til å gi tillatelse til å plassere skogvirke langs 
fylkesveg, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 30a til å fastsette erstatning pga. byggegrenser som er fastsatt i 
medhold av lovens § 29, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 31, 3. ledd til å sørge for at trær, busker og annen plantevekst 
innenfor byggegrenser fastsatt i medhold av lovens § 29 blir fjernet eller beskjært i de 
tilfeller at eieren eller rettighetshaveren ikke vil etterkomme påbud om fjerning eller 
beskjæring av vegetasjonen, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å gi tillatelse til å fravike avstandskrav etter § 32, første ledd delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Myndighet til å gi tillatelse til reklameskilt etter § 33, femte ledd delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å gi tillatelse til endring av bygg etter § 34 delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å fatte avgjørelse om riving av bygg og innretninger etter § 36 delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Myndighet til å fatte avgjørelse om borttaking eller flytting av innretninger og bygg etter § 
37 delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å gi tillatelse til avkjørsel etter § 40 annet ledd delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å fatte avgjørelse om krav om plan etter § 40 tredje ledd delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Myndighet til å gi påbud om flytting eller endring av avkjørsel etter § 42 delegeres til 
fylkesrådet. 
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Myndighet etter § 43 fjerde ledd (enkeltvedtak om avkjørsel) delegeres til fylkesrådet 
 
Myndighet etter § 48 sjette ledd (om etablering av grind) delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter § 51 til å foreta nødvendige eiendomsinngrep der vegforbindelsen er i fare 
ved flom, ras eller liknende delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 38 til å vedta rådighetsbegrensninger for grunn innenfor 
byggegrensen, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet vedrørende gjerdehold mot offentlig veg etter lovens §§ 44, 45 og 47, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til mot vederlag eller etter skjønn, å sette i verk eiendomsinngrep når det 
trenges til bygging, utbedring, vedlikehold eller drift av fylkesveg, etter lovens § 50, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 57 til å gi tillatelse til inngrep og tiltak m.m. på vegens 
eiendomsområde og til å legge søppel eller lignende nær vegen, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.10 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) av 18.06.1965 nr. 4 
 
Myndighet etter lovens § 40a til å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i 
fylket, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.11 Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 
21.06.2002 nr. 45 
 

• Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy av 26.03.2003 nr. 401 
(yrkestransportforskriften) 

• Forskrift for sivil transportberedskap av 14.06.2005 nr. 548 
 
Myndighet etter lovens § 22, 5. ledd til å fastsette kontraktsform (brutto/netto) for kjøp av 
rutetransport, tilligger fylkestinget. 
 
Øvrig myndighet etter yrkestransportloven med tilhørende forskrifter, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Myndighet når det gjelder regional transportberedskap etter Forskrift for sivil 
transportberedskap av 14.06.2005 nr. 548 § 3 (jf. lovens § 37), delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.12 Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og 
forstadsbane m.m. (jernbaneloven) av 11.06.1993 nr. 100 
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Myndighet etter lovens § 7 til å godkjenne ruteplaner og takster for lokale jernbaner med 
fylkeskommunalt tilskudd, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.13 Lov om offentlege styremakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) av 
29.06.2007 nr. 89 
 
Myndighet etter lovens §§ 4 og 5, delegeres fylkesrådet. 
 
 
3.14 Lov om friluftslivet (friluftsloven) av 28.06.1957 nr. 16 
Forskrift om fylkeskommunens oppgaver innen friluftsområdet av 08.10.2019 
 
Myndighet etter lovens § 24 til å bringe inn for departementet fylkesmannens vedtak etter 
lovens § 2 annet ledd om forbud mot ferdsel på angitte strekninger, lovens § 15 om 
regulering av ferdsel på område hvor utfarten er stor og lovens § 16 om sperring av 
særskilt utsatt område, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter forskriften, delegeres fylkesrådet. 
 
 
3.15 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05.1981 nr. 38. 
 

• Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22.03.2002 nr. 314. 

• Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun …1. april 2017 – 31. mars 
2022. 

 
Myndighet etter lovens § 21 til å endre avstandsgrensene for bestemte områder og 
tidsrom ved bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å tre inn i stedet for kommunene ved sammenslåing til et viltområde etter 
lovens § 37 og myndigheten til sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt etter 
lovens § 38, når eiendommene ligger i flere kommuner, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å godkjenne skuddpremie etter lovens § 51, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter forskriftene, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.16 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19.06.2009 
nr. 100   
 
Myndighet etter lovens § 43 til å uttale seg i saker om verneforslag vedrørende 
nasjonalparker (lovens § 35), landskapsvernområder (lovens § 36), naturreservater 
(lovens § 37), biotopvernområder (lovens § 38) og marine verneområder (lovens § 39), 
tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet til å uttale seg om forvaltningsplaner for verneområder etter lovens §§ 35, 36, 
37, 38 og 39 delegeres til fylkesrådet. 
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Myndighet etter lovens § 47 til å uttale seg om plan for skjøtsel av verneområder, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens §§ 34 og 43 til å uttale seg i saker om mindre vesentlige endringer 
av verneforskrifter og delegeres til fylkesrådet.  
 
Myndighet etter lovens § 42 til å uttale seg i saker om påtenkte verneforslag, delegeres til 
fylkesrådet.  
 
 
3.17 Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 09.06.1978 nr. 50 
 

• Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven av 15.02.2019 
 
Myndighet til å avgi uttalelse om endelig fredning, jf. lovens § 22, tilligger fylkestinget.  
Øvrig myndighet til å delta i arbeid med fredning etter § 22, delegeres til fylkesrådet 
 
Fylkeskommunens myndighet etter lovens § 3, delegeres til fylkesrådet. 
 
Fylkeskommunens myndighet etter lovens § 6 og § 8 og § 9 andre ledd første og tredje 
punktum, delegeres til fylkesrådet.  
 
Fylkeskommunen myndighet til å søke etter, registrere, vedlikeholde mv. automatisk 
fredete kulturminner etter lovens § 11 første ledd bokstav a, delegeres til fylkesrådet.  
 
Fylkeskommunens myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres tiltak som nevnt i 
lovens § 11 første ledd bokstav b, delegeres til fylkesrådet.  
 
Fylkeskommunens myndighet for skipsfunn etter lovens § 14 andre ledd og tredje ledd 
første punktum, delegeres til fylkesrådet. 
 
Fylkeskommunens myndighet etter lovens § 13 andre ledd, delegeres til fylkesrådet. 
 
Fylkeskommunens myndighet etter lovens § 15a, jf. § 14a tredje ledd andre punktum og § 
22a andre ledd, og etter § 19 tredje ledd, § 20 tredje ledd og § 22 nr. 4, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Fylkeskommunens myndighet etter lovens § 16 til § 18 og § 21, med unntak av saker etter 
forskriften § 2 femte ledd tredje punktum, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.18 Lov om stadnamn (stadnamnlova) av 18.05.1990 nr.11 sist endret 19.06.2015 
nr. 74 
 
Myndighet etter lovens § 5 til å vedta navn og skrivemåte på fylkeskommunale anlegg o.l, 
samt etter lovens § 6 om rett til å uttale seg i saker som gjelder områder som favner om 
mer enn en kommune, delegeres til fylkesrådet. 
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3.19 Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) av 20.12.1985 nr. 108 
 
Myndighet etter lovens § 6 til å opprette avtaler om felles bibliotekdrift og lånesamarbeid 
med en eller flere kommuner, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.20 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) av 19.06.2009 
nr. 101 
 
Dersom fylkeskommunen blir bedt om å uttale seg i saker vedrørende driftskonsesjon for 
uttak av mineraler og metaller etter lovens § 43 på nye forekomster av betydelig størrelse 
eller av strategisk eller nasjonal betydning eller andre saker av prinsipiell betydning skal 
det behandles av fylkestinget. 
 
Gjelder uttalelsen søknad om driftskonsesjon etter lovens § 43 eller prøveuttak i 
forbindelse med vurdering av forekomstens drivverdighet etter lovens §§ 12 og 20, 
delegeres dette til fylkesrådet.  
 
 
3.21 Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17. juni 2005 nr. 79 - med tilhørende 
forskrifter 
 
Myndighet etter forskrift om tildeling og drift av havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta) av 
28.08.2003 nr. 1110, delegeres til fylkesrådet.  

 
Myndighet etter forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 
(laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 nr. 1798, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter forskrift om tillatelse til akvakultur for andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret av 22.12.2004 nr. 1799, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved 
nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, av 22.06.2009 nr. 961, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Saker av prinsipiell art skal likevel avgjøres av fylkestinget. 
 
 
3.22 Lov om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) av 
06.06.2008 nr. 37 - med tilhørende forskrifter 
 
Myndighet etter lovens § 8a til å treffe vedtak etter tilhørende/årlige forskrifter, delegeres til 
fylkesrådet:  
 
a) Forskrift om regulering av sel på norskekysten, av 22.12.2009 nr. 1745. 
b) Delegering av kompetanse til fylkeskommunene til å fatte vedtak om 

undervisningskvoter, av 26.10.2009, nr. 1314 
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3.23 Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven) av 
15.05.1992 nr. 47 –  
 

• Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer av 11.11.1993 nr. 1002 

• Forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps av 30.12.1992 nr. 
1232 

 
Myndighet i fiskeforvaltningen etter lovens § 6, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet i saker om kultiveringstiltak etter forskrifter, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.24 Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallrettighetsloven) 
 
Myndighet etter lovens § 13 til å avgi uttalelse i saker om søknad om konsesjon delegeres 
til fylkesrådet. Saker av prinsipiell betydning skal likevel behandles av fylkestinget. 
 
 
3.25 Lov om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven) av 14.12.1917 nr. 
17 
 
Myndighet etter lovens § 3 til å avgi uttalelse i saker om vassdragsregulering, herunder 
konsesjonssøknader og fremme innsigelser, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet til å avgi uttalelse til høring av revisjon av konsesjonsvilkår og omgjøring av 
konsesjon i henhold til §§ 8 og 9 for vassdragsreguleringer, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet til å påklage konsesjonsvedtak etter lovens § 3, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å gi uttalelse til lovens § 4 om konsesjonspliktvurdering, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Myndighet til å avgi uttalelse til melding med forslag til utredningsprogram etter lovens § 5 
c), delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 14 til å disponere midler opparbeidet i 
Vassdragsreguleringsfondet, delegeres til fylkesrådet.  
 
 
3.26 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24.11.2000 nr. 82 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15.12.2006 nr. 1446. 
 
Myndighet til å avgi uttalelse til søknad om konsesjon og fremme innsigelse til 
vannkraftverk på 10 MW eller mer etter lovens § 8, tilligger fylkestinget.  
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Myndighet til å avgi uttalelse til søknad om konsesjon, påklage vedtak og fremme 
innsigelse til andre vassdragsinngrep og –anlegg (jf. lovens § 3 punkt a og b) etter lovens 
§ 8, delegeres til fylkesrådet.  
 
Myndighet til å avgi uttalelse i saker om vurdering av konsesjonsplikt i henhold til §§ 8 og 
45, delegeres til fylkesrådet 
 
 
3.27 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. (energiloven) av 29.06.1990 nr. 50 
 
Myndighet til å gi uttalelse etter lovens §§ 2-1 og 2-2 til søknad om konsesjon og fremme 
innsigelse til overføringsledninger på 132 kV eller høyere, vindkraftverk på 10 MW eller 
mer, samt gasskraftverk, tilligger fylkestinget.  
 
Myndigheten til å gi uttalelser til søknad om endring av konsesjon etter lovens §§ 2-1 og 2-
2, delegeres til fylkesrådet  
 
Myndigheten til å gi uttalelse til forhåndsmelding og påklage konsesjonsvedtak etter lovens 
§ 2-1, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndigheten til å gi uttalelser til tiltak i henhold til § 3-1, delegeres til fylkesrådet 
 
 
3.28 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) 
 
Myndighet til å gi konsesjon for undersøkelse eller utnytting av skjellsand, sand og grus 
etter lovens § 10-2, tilligger fylkestinget.  
 
 
3.29 Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) av 29.11.1996 nr. 72 
 
Myndighet til å uttale seg om åpning av nye områder med sikte på tildeling av 
utvinningstillatelser etter lovens § 3-1 2. ledd, tilligger fylkestinget. 
 
 
3.30 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 
27.07.2008 nr. 71 
 
Etter lovens § 3-4 er fylkestinget regional planmyndighet. 
 
Myndighet til å avgi uttalelse til statlige planretningslinjer etter lovens § 6-2, om statlige 
planbestemmelser etter lovens § 6-3 og om statlig arealplan etter lovens § 6-4, tilligger 
fylkestinget. 
 
Myndighet til å vedta regional planstrategi etter lovens § 7-2, til å vedta regional plan etter 
lovens § 8-4 og til å fastsette regionale planbestemmelser etter lovens § 8-5, tilligger 
fylkestinget.  
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Myndighet til å rullere vedtatte handlingsprogram etter lovens § 8-1, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet til å påklage enkeltvedtak, dersom vedtaket direkte berører fylkeskommunens 
saksområde etter lovens § 1-9, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet for å lede arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional 
planbestemmelse etter lovens § 3-4, med de tidsfrister som er gitt i § 34-2, delegeres til 
fylkesrådet.  
 
Myndighet til å fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan etter lovens § 5-4, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å utarbeide og vedta planprogram etter lovens § 8-3, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
Myndighet til å anmode om overføring til regional plan etter lovens § 9-4 og plikt til å mekle 
mellom kommuner etter lovens § 9-5, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å fremme synspunkter vedrørende kommunal planstrategi etter lovens § 10-
1, delegeres til fylkesrådet. Myndigheten gjelder også planstrategier for andre fylker. 
 
Myndighet til å fremme synpunkt til kommuneplanens handlingsdel etter lovens § 11-4, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å avgi uttalelse ved oppstart av arbeid med kommuneplan etter lovens § 11-
12, adgang til å avgi uttalelse til planprogram etter lovens § 11-13, og adgang til å avgi 
uttalelse etter lovens § 11-14, delegeres til fylkesrådet. Fullmakten gjelder også regionale 
planer for andre fylker. 
 
Myndighet til å avgi uttalelse ved oppstart av reguleringsplanarbeid etter lovens § 12-8, 
adgang til å avgi uttalelse til planprogram etter lovens § 12-9 og adgang til å avgi uttalelse 
til reguleringsplaner etter lovens § 12-10, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å avgi uttalelse til melding med forslag til utredningsprogram og 
konsekvensutredning etter lovens § 14-2, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å avgi uttalelser vedrørende dispensasjon fra planer, plankrav etter lovens § 
19-1 og forbudet mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i § 1-8, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet til å gi dispensasjon etter lovens § 19-4, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndigheter knyttet til regionalt planforum i henhold til loven § 5-3, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
 
3.31 Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser 
(inndelingslova) av 15.06.2001 nr. 70 
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Myndighet til å uttale seg til søknad om det skal settes i gang utredning om 
grensejustering eller grensefastsetting, etter lovens § 9, tilligger fylkestinget. 
 
Myndighet knyttet til lovens §9 om å gi nødvendige opplysninger og saksforberedelser, 
delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet etter lovens § 11 til å gi uttalelse til departementets avgjørelse om utgifter, 
delegeres fylkesrådet. 
 
Myndighet til å fremsette krav om økonomisk oppgjør etter lovens §23, delegeres 
fylkesrådet. 
 
 
3.32 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 
13.03.1981 nr. 6 
 
Myndighet som forurensningsmyndighet etter lovens § 81, delegeres til fylkesrådet. 
 
Myndighet vedr. gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer 
utøvelse av allemannsretter etter lovens § 58, delegeres til fylkesrådet. 
 
 
3.33 Lov om luftfart (luftfartsloven) av 11.06.1993 nr. 101 
Forskrift om lufttransporttjenester i EØS (Forskrift 12.08.2011 nr. 833) 
 
Myndighet til å avgi uttallelse om konsesjon etter lovens § 7-6 første ledd delegeres til 
fylkesrådet  
 
Myndighet til å kjøpe flyruter etter reglene i EU forordning 1008/2008 om felles regler for 
drift av lufttrafikk i Fellesskapet gjennomført i norsk rett i forskrift av 12.august 2011 nr. 
833 om kjøp av lufttransporttjenester i EØS, delegeres til fylkesrådet. 
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4 Annen delegering etter lovverk 
 
 
4.1 Lov om straff (straffeloven) av 20.05.2005 nr. 28 og Lov om rettergangsmåten i    

straffesaker (straffeprosessloven) av 22.05.1981 nr. 25 
 
Myndighet til å begjære påtale på fylkeskommunens vegne i saker der fylkeskommunen er 
fornærmet, jf. Straffeprosesslovens kap. 7, delegeres til fylkesordføreren og til fylkesrådet. 
Dette gjelder også myndigheten til å kreve erstatning som fornærmet. 
 
 
4.2 Lov om domstolloven (domstolloven) av 13.08.1915 nr. 5 
 
Fylkesordføreren mottar etter lovens § 191, 1. ledd, forkynnelser og meddelelser for 
fylkeskommunen. 
 
Det delegeres til fylkesrådet å bringe en sak inn for forliksrådet og domstolene. Det 
samme gjelder avgjørelse av om det skal brukes anke eller kjæremål. 
 
 
4.3  Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17.06.2005, nr. 90 
 
Det delegeres til fylkesrådet å bringe en sak inn for forliksrådet og domstolene. Det 
samme gjelder avgjørelse av om det skal brukes anke eller kjæremål. 
 
 
4.4 Lov om rettshøva mellom grannar (granneloven) av 16.06.1961 nr. 15 
 
Myndighet til å opptre på fylkeskommunens vegne etter denne lov, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
 
4.5 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17.06.2005 nr. 101 
 
Myndighet til å opptre på fylkeskommunens vegne etter denne lov, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
 
4.6 Lov om gjeldsforhandlinger og konkurs (konkursloven) av 08.06.1984 nr. 58 
 
Myndighet til å begjære skyldnerens bo tatt under konkursbehandling, delegeres til 
fylkesrådet. 
 
 
4.7 Begjæringer og rettergangsskritt etter andre lover 
 
Myndighet til å foreta begjæringer og rettergangsskritt etter andre lover enn de som er 
nevnt i pkt. 4.1 til 4.4, delegeres til fylkesrådet. 
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4.8  Annen særlovgivning og tilhørende forskrifter innen fylkeskommunens 

virkeområde 
 
Myndighet etter lover og forskrifter innen fylkeskommunens virkeområde som ikke har 
prinsipiell betydning og som ikke er nevnt i dette reglement, delegeres til fylkesrådet.  
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5 Delegering av budsjettfullmakt 
 
 
5.1 Prinsipper for delegert fordelingsfullmakt 
 
Fylkestinget skal selv vedta: 

• økonomiplanen og årsbudsjettet 

• årsregnskapene og årsberetningene 

• finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi 

• regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) 

• regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement). 
 
Ansvaret for og fullmakt til gjennomføring av budsjettvedtaket gis til fylkesrådet innenfor de 
rammer som fremkommer av delegasjonsreglementet og budsjettvedtaket. 
 
Ved behandling av årsbudsjettet vedtar fylkestinget planen og de økonomiske rammene 
for den fylkeskommunale virksomhet i budsjettåret. Årsbudsjettet består av driftsbudsjett 
og investeringsbudsjett. Økonomiplanen og årsbudsjettet viser fylkestingets prioriteringer 
og bevilgninger, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet 
bygger på. Fylkestinget fastsetter gjennom budsjettvedtaket detaljeringsgrad i 
driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet som danner rammene for delegert myndighet.  
 
Budsjettvedtaket angir prosjektrammer for et investeringsområde eller på prosjektnivå, 
øvrig disponering av investeringsrammen samt finansiering av investeringene. 
Budsjettvedtaket angir driftsbudsjettets inndeling i rammeområder og andre forutsetninger 
som ligger til grunn for delegasjon av disponering- og budsjettendringsfullmakt. Budsjettet 
for rammeområdene vedtas som nettorammer dersom ikke annet fremgår av 
budsjettvedtaket. De vedtatte ressursrammer er absolutte. Ved svikt i inntektene eller økte 
utgifter må driften tilpasses slik at nettorammen ikke overskrides. Som utgangspunkt 
gjelder de mål og de driftsrammer som er vedtatt av fylkestinget ved behandlingen av 
årsbudsjettet. Skulle det likevel i løpet av budsjettåret bli problem med å oppfylle målene 
innenfor den økonomiske rammen, må krav til budsjettbalanse gå foran.  
 
Budsjettfullmakten til fylkesrådet gjelder fullmakt til å fordele og omdisponere budsjettet 
innenfor rammeområdene vedtatt av fylkestinget for å kunne gjennomføre pålagt aktivitet 
på en mest mulig rasjonell måte. Fylkesrådet skal forvalte økonomien slik at den 
økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.  
 
 
5.1.1 Begrensninger i delegert fordelingsfullmakt 
 
Delegert fordelingsfullmakt gjelder ikke: 

 
a) Vedtak om bevilgning utover inneværende års budsjett, jfr lovens bestemmelsen om at 

det er fylkestinget som vedtar budsjettet for det enkelte år. 
b) Tilskudd til organisasjoner m.v. som gjennom fylkestingets budsjettvedtak er å oppfatte 

som tilsagn om konkret beløp.  
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c) Bevilgninger som er nevnt eksplisitt eller som er undergitt særskilt behandling i 
fylkesting, eller formål som konkret er avslått ved den ordinære budsjettbehandling i 
fylkestinget. 

 
 
5.2 Delegering av budsjettfullmakt i driftsbudsjettet 
 
 
5.2.1  Fylkesordførerens budsjettfullmakt 
 
Innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett gis fylkesordføreren myndighet til å gjennomføre 
nødvendige omdisponeringer innenfor budsjettrammen for politikk, med unntak av 
formålene fylkesrådet og kontrollutvalget. 
 
 
5.2.2  Kontrollutvalgets budsjettfullmakt 
 
Innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett gis kontrollutvalget myndighet til å gjennomføre 
nødvendige omdisponeringer av ressurser innenfor formålet. 
 
 
5.2.3  Fylkesrådets budsjettfullmakt 
 
Innenfor rammen av vedtatt økonomiplan og årsbudsjett gis fylkesrådet følgende fullmakt: 
 
a) Fordele og omfordele ressurser innenfor et rammeområde slik det framgår av 

gjeldende budsjettvedtak. 
b) Disponere virkemidler og fordele tilskudd, foreta ruteendringer og fastsette priser og 

produkter for kollektivtrafikken.   
c) Disponere midler som er avsatt til fylkesrådets disposisjon.  
d) Fordele fellesposter avsatt i årsbudsjettet.  
e) Opprette og nedlegge stillinger innenfor de økonomiske rammer og aktivitetskrav som 

fylkestinget har vedtatt.  
f) Disponere særskilte, øremerkede tilskudd fra staten eller andre, og som ikke inngår i 

budsjettet, når dette er i samsvar med fylkeskommunal politikk forøvrig. 
 
 
5.3 Delegering av budsjettfullmakt i investeringsbudsjettet 

  
a) Fylkesrådet gis fullmakt til å omprioritere mellom investeringsprosjekt innenfor de 

investeringsområder fylkestinget har vedtatt.  
b) Fylkesrådet gis myndighet til å se investeringsprosjekter i sammenheng, det vil si 

omfordele innenfor investeringsbudsjettets bevilgningsramme så langt det er rasjonelt 
ut fra framdriften til de enkelte prosjekt i inneværende budsjettår og det ikke øker 
samlet vedtatt investeringsnivå i økonomiplanperioden.  

c) Fylkesrådet delegeres myndighet til å godkjenne salg av eiendom/tomter. 
d) Fylkesrådet gis myndighet til å oppta budsjetterte lån vedtatt av fylkestinget 

 
 



24 
 

 

 

5.4 Overføring mellom drifts- og investeringsbudsjettet 
 
Fylkesrådet gis fullmakt til å overføre midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 
i den hensikt å finansiere investeringstiltak som dekkes av driftsrammene på de enkelte 
rammeområdene og som må føres i investeringsregnskapet i tråd med budsjett og 
regnskapsforskriften.  

 
 
5.5 Regnskapsavslutning 
 
a) Fylkesrådet har fullmakt til å gjennomføre budsjett- og regnskapsforskriftens 

bestemmelser om strykninger, avsetninger og bruk av fond ved 
regnskapsavslutningen. Dette gjelder følgende bestemmelser i budsjett og 
regnskapsforskriften: 

• Strykninger av budsjettdisposisjoner og bruk av disposisjonsfond ved merforbruk 
i driftsregnskapet 

• Strykninger av budsjettdisposisjoner og avsetning til disposisjonsfond ved 
mindreforbruk i driftsregnskapet 

• Bruk av disposisjonsfond ved tidligere års merforbruk 

• Strykninger av budsjettdisposisjoner ved udekket beløp i investeringsregnskapet 

• Strykninger av budsjettdisposisjoner og avsetning til ubundet investeringsfond 
ved udisponert beløp i investeringsregnskapet 

b) For å fremme god budsjettdisiplin og god ressursforvaltning gis fylkesrådet ved 
regnskapsavslutningen fullmakt til å godkjenne avsetning av mindreforbruk på 
rammeområder til disposisjonsfond for rammeområdet. Tilsvarende må det gjøres en 
vurdering av reduksjon i neste års budsjettramme ved merforbruk. Forutsetningen er at 
regnskapsresultatet gir mulighet for avsetning, jfr. punkt a. 

c) Fylkesrådet gis fullmakt til å velge og prioritere tilgjengelige finansieringskilder ved 
avslutningen av investeringsregnskapet innenfor kommunelov og budsjett- og 
regnskapsforskriftens bestemmelser.  

 
 
5.6 Myndighet til iverksetting m.v.   

 
a) Fylkesrådet gis ansvar for og myndighet til å sette i verk de vedtak som er fattet i 

fylkestinget, innenfor vedtatt økonomiplan og årsbudsjett.  
b) Fylkesrådet gis myndighet til å underskrive på fylkeskommunens vegne, jf. 

kommunelovens § 6-1 annet ledd. 
c) Fylkesrådets myndighet omfatter inngåelse og gjennomføring av avtaler tilknyttet 

anskaffelser, investeringer, leieavtaler, rammeavtaler og andre avtaler som angår 
driften av Nordland fylkeskommune. Når det er hensiktsmessig kan avtaler inngås for 
mer enn ett budsjettår så langt kravet om at økonomiske handleevnen blir ivaretatt over 
tid og er innenfor rammer fastsatt i budsjett og økonomiplan.    

d) Fylkesrådet gis myndighet til å kjøpe, leie eller feste nødvendige bygninger/boliger og 
tomter/arealer samt å avhende/kondemnere uhensiktsmessige og/eller overflødige 
bygninger/boliger og tomter/arealer.  

e) Der hvor fylkeskommunen deltar i samarbeidsordninger om anskaffelser av varer og 
tjenester gis fylkesrådet myndighet til å godkjenne og inngå slike avtaler. Avtaler kan 
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inngås for mer enn ett budsjettår så langt dette ikke påfører fylkeskommunen økte 
netto driftsutgifter i påfølgende år.  

f) Fylkesrådet gis myndighet til å avskrive tap på fordringer og ettergi fylkeskommunale 
pengekrav, når det er på det rene at kravet ikke kan inndrives. 

 
 
5.7 Delegering av anvisningsmyndighet 

  
 

5.7 .1  Fylkesordførerens, kontrollutvalgets leder og fylkesrådets 
anvisningsmyndighet 

 
Anvisningsmyndigheten følger fylkesordførerens, kontrollutvalgets leders og fylkesrådets 
ansvarsområder innenfor gjeldende budsjettvedtak. 

  
 

5.7.2 Unntaksbestemmelser  
 
For anvisning av variabel lønn og personlige utgifter gjelder følgende unntak:  
 
a) Fylkesordføreren anviser for fylkesrådslederen, fylkesrevisor og kontrollutvalgets 

leder.  
b) Fylkesrådslederen anviser for fylkesrådets øvrige medlemmer.  
c) Fylkesrådslederen skal peke ut en administrativ leder som skal anvise for 

fylkesordføreren.  
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6 Fylkesrådets øvrige myndighet 
 
 
6.1  Fylkesrådet øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon 
 
Fylkesordføreren er øverste leder for fylkestingets kontor, herunder arbeidsgiveransvar og 
ansvar for organisering.  
 
Fylkesrådet er den øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon, jf. 
kommunelovens § 10-2. 
 
Dette innebærer at fylkesrådet har ansvaret for den daglige drift i Nordland 
fylkeskommune, herunder å ivareta arbeidsgiveransvaret og ansvaret for helse, miljø og 
sikkerhet m.v. Fylkesrådet kan på selvstendig grunnlag sette i gang enhver form for 
utredning som senere skal fremmes som sak for fylkestinget eller fylkesrådet. 
 
 
6.2  Myndighet i spesielle tilfeller 
 
Myndighet til å treffe nødvendige vedtak som ikke er tillagt andre organ gjennom dette 
reglement, delegeres til fylkesrådet. Dette gjelder likevel ikke vedtak som vil være i strid 
med fylkestingets vedtak eller uttalte intensjon, vedtak som gjelder store verdier eller som 
på annen måte gjelder saker av stor prinsipiell betydning. 
 
 
6.3 Representanter til styrer, råd og utvalg  
 
a) Fylkesrådet gis myndighet til å velge representanter til styrer, råd og utvalg innen 

fylkeskommunens egen virksomhet så fremt ikke annet er bestemt ved lov eller vedtak 
i fylkestinget. 

b) Fylkesrådet gis myndighet til å oppnevne representanter til eksterne styrings- og 
samarbeidsorganer som har en virksomhet som fylkesrådet kan bli gjort ansvarlig for, 
såfremt ikke annet er bestemt ved lov eller vedtak i fylkestinget. 

 
 
6.4  Fylkeskommunens eierinteresser og medlemskap  
 
a) Etablering og avvikling av aksjeselskap, samt endring av formål og kjøp og salg av 

aksjer og andeler, vedtas av fylkestinget. 
b) Fylkesrådet gis myndighet til å følge opp fylkeskommunens eierskap og interesser i 

selskaper, andelslag og andre organer hvor fylkeskommunen er med. Dette omfatter 
også å oppnevne eller foreslå styremedlemmer samt å utstede fullmakt til å 
representere fylkeskommunen på generalforsamlinger o.l. Oppnevning til 
representative politiske organer skal likevel behandles av fylkestinget.   

c) Fylkesrådet gis myndighet til å gjennomføre slike etableringer eller avviklinger når 
verdien ikke overstiger 5 mill. kr. og engasjementet er i samsvar med etablert politikk 
og målsetting for eierskap i fylkeskommune. 
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d) I særlige tilfeller hvor bl.a. hensynet til konfidensialitet tilsier det, gis fylkesrådet 
myndighet til å kjøpe og selge aksjer i eksisterende selskap. Fylkesrådet skal orientere 
fylkestinget om gjennomførte transaksjoner i kommende møte.  

 
 
6.5 Uttalelse i høringssaker 
 
Myndighet til å avgi uttalelse i høringssaker om lovforslag, offentlige utredninger og om 
endring av nasjonal politikk, tilligger fylkestinget. Fylkesrådet kan likevel avgi uttalelse i 
slike saker når tidsfrister ikke muliggjør behandling i fylkestinget. Øvrige høringssaker av 
betydning for Nordland kan avgis av fylkesrådet. 
 
Myndigheten til å avgi uttalelse i saker som fremmet i henhold til særlovgivning fremgår av 
kapittel 3 i dette reglement.  
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