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Ot.prp.nr.59 (1992-1993), Innst.O.nr.135 (1992-1993), Besl.O.nr.145 (1992-1993). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 4. og 9. juni 1993. 
Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Følgende lover oppheves:

Lov av 12. juni 1987 nr. 70 om kommunalt helse- og sosialstyre

Endringer i følgende lover:
1. Lov av 3. august 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde
2. Lov av 15. august 1911 nr. 1 om konfirmantforberedelse og konfirmation
3. Lov av 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige
4. Lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting
5. Lov av 28. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning
6. Lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling
7. Lov av 5. april 1957 nr. 1 om geistlige embets- og tjenestemenns lønnsforhold m.v.
8. Lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet skal følgende bestemmelser lyde:
9. Lov av 12. desember 1958 nr. 7 om fengselsvesenet

10. Lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen
11. Lov av 5. april 1963 nr. 1 om klokkere
12. Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
13. Lov av 12. juni 1967 nr. 2 om organister
14. Lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen
15. Lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v.
16. Lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer
17. Lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer
18. Lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom
19. Lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring
20. Lov av 6. juni 1975 nr. 30 om barnehager m.v.
21. Lov av 20. februar 1976 nr. 5 om samtykke til utbygging av næringsverksemd og om rettleiing om stadval 

(Etableringslova)
22. Lov av 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring
23. Lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel
24. Lov av 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder
25. Lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte
26. Lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom
27. Lov av 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet
28. Lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp
29. Lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og om endringer i visse andre lover
30. Lov av 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av og forsøksvirksomhet i sosialtjenesten og 

helsetjenesten i kommunene
31. Lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten
32. Lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.
33. Lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)
34. Lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande 

opplæring (privatskulelova)
35. Lov av 14. juni 1985 nr. 77 plan- og bygningslov
36. Lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek
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37. Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern
38. Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
39. Lov av 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
40. Lov av 13. desember 1991 nr. 91 om sosiale tjenester m.v.

I.
I lov av 3. august 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde skal følgende bestemmelser lyde:

§ 12 annet ledd:

Jordegods, som tilhører saadan Kirke, kan afhændes efter Beslutning af Kommunen med Samtykke af 
Kongen eller den han dertil bemyndiger.

§ 15 annet ledd:

For saadan Kirkes benyttelse til kirkelige handlinger, som udføres til andre Tider, kan der kræves 
Betaling efter Vedtægt, som fastsettes af Kommunen og godkjendes av Kirkens Overtilsyn.

§ 17 første punktum:

Det i § 12 omhandlede Kirkefond bestyres og forvaltes af Kommunen.

§ 33:

Anlæg og Udvidelse samt Nedlæggelse af Kirkegaard maa kun finde Sted, efterat helsefaglig Myndighed 
har udtalt sig, og med Samtykke af Kongen eller den, han dertil bemyndiger.

§ 39 første ledd:

De i §§ 37 og 38 omhandlede Vedtægter fastsættes af Kommunen efter Forslag af Kirkens Tilsyn og 
godkjendes af Overtilsynet.

§ 41 første og annet ledd:

Ethvert begravet Lig, skal i Regelen ligge urørt i Jorden i 20 Aar. Dog skal denne Frist med Samtykke af 
Kongen, efterat helsefaglig Myndighed har udtalt sig, kunne nedsættes til 15 Aar for Kirkegaard, hvor 
Forholdene er særlig gunstige for Ligenes Opløsning, ligesom der skal være Adgang til paa samme Maade 
at bestemme en kortere Frist for Lig af Børn under 12 Aar.

Flytning av Begravede maa alene foregaa med Samtykke af vedkommende Departement, efterat helsefaglig 
Myndigheds Udtalelse er indhentet.

§ 42 første og annet ledd:

Kirkegaard skal i den Udstrækning, som af helsefaglig Myndighed anses nødvendig, være afgrøftet, 
derhos forsvarlig indhegnet samt holdes i sømmelig stand.

Bestemmelse om Gravenes Dybde bliver at afgive af helsefaglig Myndighed med Godkjendelse af 
Overtilsynet. Dog skal enhver Grav være saaledes anlagt, at det Lig, som deri nedsættes, ikke berøres af 
Grundvand, og at der mellem Kistens øverste Kant og Jordens Overflade er en Afstand af minst 1 m.

§ 46:

For enhver Sognekirke beskikkes en Kirkeværge, der efter Bestemmelse af Kommunestyret selv enten 
ansættes som Bestillingsmand eller vælges for 4 Aar som Ombudsmand. I Kommuner med flere Kirker kan 
for disse antages samme Kirkeværge.

§ 53:

Enhver Beslutning af Kommunen vedkommende Kirker og Kirkegaarde bliver at meddele Overtilsynet.
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I lov av 15. august 1911 nr. 1 om konfirmantforberedelse og konfirmation gjøres følgende endring:

§ 3 annet ledd første punktum skal lyde:

Soknepresten avgjør på vegne av menigheten, i fellesskap med kommunen, om konfirmantforberedelsen 
skal legges til skolens tid og i tilfelle hvilke timer som skal nyttes til forberedelsen.

I lov av 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige gjøres følgende endringer:

I følgende bestemmelser endres «formannskapet» til «kommunen»: §§ 20, 22, 24, 27 tredje ledd, 28 annet 
ledd, 29 femte ledd og 69.

I lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting gjøres følgende endringer:

§ 3 oppheves.

§ 13 annet ledd skal lyde:

For hvert slikt tilfelle skal det straks skje melding til fylkesarbeidskontoret om vedtak truffet av 
arbeidskontor. Fylkesarbeidskontoret kan oppheve nektinga. Den som blir nektet bistand, kan klage saka 
inn for fylkesarbeidskontoret. Avgjerd av fylkesarbeidskontoret kan av den som er nektet bistand, klages 
inn for Arbeidsdirektoratet til endelig avgjerd.

I lov av 28. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning gjøres følgende endringer:

§ 4 femte ledd første punktum skal lyde:

Ved behandling av saker som må forelegges kommunen til vedtak, tiltres menighetsrådet av et medlem 
valgt av kommunestyret selv.

§ 20 annet ledd skal lyde:

Når det er flere kirker i en kommune, kan kommunen bestemme at alle kirkene skal stilles under samme 
tilsyn. Ved et felles møte av vedkommende menighetsråd velges blant disses medlemmer et fellesråd med 
så mange medlemmer som fellesmøtet bestemmer, som fører tilsyn med kirkene og kirkegårdene. Det av 
kommunestyret i henhold til § 4 nest siste ledd valgte medlem er selvskrevet medlem av rådet. Fellesrådet 
skal oppnevne et bygningsutvalg med de medlemmer og de plikter som er angitt i denne paragrafs første 
ledd.

I lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling gjøres følgende endring:

§ 3 skal lyde:

Ved endring av kommunegrenser skal det foretas økonomisk oppgjør mellom kommunene dersom det 
finnes grunn til det. Hvis kommunene ikke blir enige om et økonomisk oppgjør, skal dette foretas ved 
skjønn. Under skjønnet legges de retningslinjer som er gitt i §§ 4, 5, 6 og 7 til grunn.

I lov av 5. april 1957 nr. 1 om geistlige embets- og tjenestemenns lønnsforhold m.v. gjøres følgende endring:

§ 13 første punktum skal lyde:

For kirkelige handlinger som utføres for fremmede menighetslemmer betales etter vedtekt som fastsettes 
av kommunen og godkjennes av departementet.

I lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet skal følgende bestemmelser lyde:

§ 2 annet ledd:
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Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i 
utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke eieren med kommunens samtykke har forbudt slik 
ferdsel på nærmere angitte strekninger.

I § 3 tredje ledd endres «fylkesutvalget» til «fylkeskommunen».

§ 5 (Bompenger):

Når ikke annet er bestemt, kan det til dekning av kostnader for anlegg og vedlikehold etter løyve av 
kommunen tas en rimelig avgift i bompenger for ferdsel på privat bru. Det samme gjelder for ferdsel på 
privat veg med hest eller kjøretøy. Det kan settes vilkår for slikt løyve. Kommunens vedtak i løyvesaker 
etter denne paragraf kan påklages til fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens regler.

§ 14 annet ledd:

Kommunen kan med departementets godkjenning bestemme at avgift som nevnt ikke skal kunne tas uten 
etter særskilt løyve av kommunen. Det kan settes vilkår for slikt løyve. Kommunens vedtak i løyvesaker 
etter denne paragraf kan påklages til fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens regler.

§ 15 første ledd:

Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med samtykke av eieren eller 
brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge. Reglene skal særlig ta 
sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og planteliv og fremme helsetiltak og sanitære forhold. 
Kommunens vedtak trenger stadfesting av fylkesmannen. Departementet kan gi vegledende forskrifter om 
reglenes normale innhold.

§ 16 annet ledd:

Løyve til sperring gis av fylkeskommunen for et bestemt tidsrom, ikke over 5 år om gangen. Før 
fylkeskommunen gjør sitt vedtak, skal lokale landbruks- og friluftsorganer få høve til å uttale seg.

§ 17 siste ledd:

Fylkesmannens vedtak etter denne paragraf eller etter § 15 og fylkeskommunens vedtak etter § 16 kan 
bringes inn for departementet av eieren eller brukeren av den grunn vedtaket gjelder, av den kommune hvor 
grunnen ligger, av annen kommune som er interessert i at retten til ferdsel ikke innskrenkes på denne måte, 
eller av fylkesfriluftsnemnden i et interessert fylke.

§ 18 siste ledd:

Fylkeskommunen kan kreve sine utgifter med innløsningen godtgjort av den eller de kommuner som har 
nytte av det innløste område. Erstatningen kan også helt eller delvis dekkes av staten.

§ 20. (Uttalelse fra frilufts- og landbruksmyndigheter):

Er det tvil eller uenighet om
a) hvorvidt et grunnstykke skal reknes som innmark eller utmark etter denne lov, eller
b) hvilken avstand ... (tekst som nå)
c) hvorvidt et stengsel, en annen hindring, et skilt eller en kunngjøring er lovlig (jfr. § 13), kan 

grunneieren, brukeren eller et interessert friluftslag kreve uttalelse herom av landbruksmyndighetene 
(eller - vedrørende statsalmenningsgrunn - fjellstyret), og av friluftsorganer i kommunen og 
fylkeskommunen. Uttalelse angående spørsmål om anvendelsen av denne lov og andre spørsmål av 
interesse for friluftslivet kan de lokale og fylkesregionale landbruks- og friluftsmyndighetene også gi 
av eget tiltak eller gjensidig avkreve hverandre.

§ 23 (Kommunale friluftsnemnder):

Kommunestyret kan selv opprette friluftsnemnd som skal arbeide for å fremme friluftsformål og 
eventuelt ivareta andre angitte oppgaver.
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Nemnden har innen rammen av sitt budsjett rett til å opptre og i tilfelle reise søksmål på vegne av 
allmennheten i alle saker av interesse for friluftslivet. Utgiftene til nemnden bæres av kommunen.

§ 39 annet ledd skal lyde:

På samme måte straffes den som for øvrig forsettlig eller aktløst overtrer reglene i denne lovs kapittel I 
eller i §§ 11 første ledd, 13 eller 14 eller bestemmelse gitt i medhold av §§ 14 eller 15.

I lov av 12. desember 1958 nr. 7 om fengselsvesenet gjøres følgende endring:

I § 46 første ledd tredje punktum endres «helse- og sosialstyret» til «sosialtjenesten».

I lov av 5. april 1963 nr. 1 om klokkere gjøres følgende endring:

§ 8 skal lyde:

For deltakelse i kirkelige handlinger som utføres for fremmede menighetslemmer tilkommer klokkeren 
betaling etter vedtekt som fastsettes av kommunen.

I lov av 12. juni 1967 nr. 2 om organister gjøres følgende endringer:

§ 5 første punktum skal lyde:

Kommunen kan bestemme at betaling for organistens medvirkning ved kirkelige handlinger som utføres 
for fremmede menighetslemmer skal ytes av rekvirenten i henhold til et regulativ som fastsettes av 
kommunen.

§ 7 skal lyde:

Kommunen fastsetter instruks for organiststillingen etter innstilling fra menighetsrådet. Instruksen skal 
godkjennes av stiftsdireksjonen.

I lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen vert det gjort følgjande endringar:

§ 3 nr. 2 skal lyde:

Kommunen fastset krinsskipnaden, krinsgrensene, skolestader og namn på skolar, og kan og gjere vedtak 
om å sløyfe krinsgrensene i heile kommunen eller i delar av han.

§ 3 nr. 3 skal lyde:

Vil ei endring i krinsskipnaden føre til at ein krins blir nedlagd eller slått saman med ein eller fleire andre 
krinsar, skal krinsen få seie si meining dersom kommunen gjer vedtak om det. Det same gjeld i spørsmål 
om ny skolestad i ein krins.

§ 6 nr. 4 og 5 fell bort.

§ 7 nr. 8 skal lyde:

Etter retningsliner frå departementet kan statens utdanningskontor samtykkje i at kommunen gjer avvik 
frå gjeldande føresegner om fagsamansetjing, stoffval, omfanget og målet for undervisninga i dei einskilde 
fag, når kravet til heile opplæringa med dette ikkje blir mindre. Før statens utdanningskontor tek stilling til 
slike søknader skal samarbeidsutvalet seie si meining.

§ 7 nr. 9 fell bort.

§ 9 nr. 1 andre avsnitt skal lyde:

Kommunen fastset distriktsgrenser og kontorstader. Vedtaka treng godkjenning av statens 
utdanningskontor.

§ 9 nr. 1 tredje avsnitt fell bort.
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§ 10 nr. 4 andre avsnitt fell bort.

§ 12 nr. 2 fell bort.

§ 13 nr. 5 skal lyde:

Kommunen skal føre oppgåve over alle som treng spesialpedagogisk hjelp.

§ 17 nr. 3 skal lyde:

Kommunen kan setje ein lærar til å føre tilsyn med undervisningsrom, innbu og læremiddel.

§ 18 nr. 2 skal lyde:

Departementet kan fastsetje særskilde krav til utdanning og røynsle for personale med særoppgåver i det 
kommunale skoleverket.

§ 21 nr. 1, 2 og 3 fell bort. Tidlegare nr. 4, 5, 6 og 7 vert ny nr. 1, 2, 3 og 4.

§ 24 nr. 1 fjerde avsnitt fell bort.

§ 24 nr. 3 første avsnitt, siste setning fell bort.

§ 26. Paragrafen fell bort.

§ 27. Paragrafen fell bort.

Ny § 27. Oppgåver for kommunen

1. Kommunen syter for at skolen blir styrt i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og læreplan og ser 
til at undervisningspersonalet er samansett så formålstenleg for fagkrinsen som råd er, og at skolen er på 
høgd med dei krav som gjeld til kvar tid.

Kommunen skal medverke til at lærarar, skoleleiarar og tenestemenn med særoppgåver i det kommunale 
skoleverket får høve til å halde kunnskapane sine ved like og følgje med på det faglege området.

2. Kommunen skal ha skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået.

3. Kommunen fører tilsyn med pliktig opplæring for dei som ikkje går i den kommunale skolen og skal, 
om det er grunn til det, kalle dei inn til særskilde prøver.

§ 28. Paragrafen fell bort.

§ 29. Paragrafen fell bort.

§ 30 nr. 1 andre setning skal lyde:

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval som sjølv vel 2 medlemmer med personlege varamenn til 
samarbeidsutvalet.

§ 31 nr. 1 første setning skal lyde:

Når ein krins skal gje fråsegn i saker som er nemnde i § 3 nr. 3 og i § 40 nr. 4, skal kommunen i samråd 
med leiaren i for eldrerådet fastsetje tid og stad for krinsmøte og syte for kunngjering med minst 4 vekers 
frist og på ein måte som er vanleg på staden.

§ 31 nr. 4 skal lyde:

Kommunen styrer møtet, har ansvaret for røysting og skal syte for at det blir sett opp liste over dei som 
har røysterett etter nr. 2, men som ikkje står i manntalet, og for at det i denne lista og i manntalslista blir 
merkt tydeleg av kven som har røysta.

§ 32. Paragrafen fell bort.

Ny § 32. Samarbeidsutvalet m.m.
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1. Ved kvar skole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for lærarane, ein representant 
for andre tilsette, to representantar for foreldrerådet, og rektor som representant for kommunen. I tillegg 
nemner kommunen opp ein representant til utvalet. Rektor er sekretær for samarbeidsutvalet.

2. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

3. Dersom Samarbeidsutvalet får styringsoppgåver delegert frå kommunen, kan kommunen nemne opp 
fleire representantar til utvalet.

4. Leiar og nestleiar for elevrådet har rett til å møte i samarbeidsutvalet når elevrådet har fremja saka og 
kan elles møte når samarbeidsutvalet ønskjer det. Dette gjeld likevel ikkje ved handsaming av saker som er 
undergitt teieplikt etter forvaltningslova. Når elevrepresentantane møter, har dei rett til å seie si meining og 
få henne ført i møteboka.

5. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, jf kommunelova § 11, 
skal minst to representantar for foreldra vere med i styret. Rektor har rett til å vere til stades på møta, til å 
seie si meining og få henne ført i møteboka.

6. Departementet kan gje nærare retningsliner for råd og utval etter §§ 30, 32 og 33, og kan etter søknad 
frå kommunen i særskilde høve gjere unntak frå reglane om rådsorgana og fastsetje alternative ordningar.

§ 33 nr. 1 skal lyde:

Ved kvar skole for ungdomssteget skal det vere eit elevråd. Til vanleg vel kvar klasse ein representant til 
elevrådet. Rådet vel leiar, nestleiar og sekretær. Ein lærar skal hjelpe elevrådet i arbeidet.

§ 33 nr. 2 skal lyde:

Ved kvar skole for barnesteget kan det vere eit elevråd.

§ 33 nr. 3 skal lyde:

For kvar klasse kan det vere eit klasseråd der alle elevane er medlemmer.

§ 34 skal lyde:
§ 34. Statens utdanningskontor.

1. Statens utdanningskontor skal i samarbeid med kommunen og fylkeskommunen sjå til at grunnskolen 
er tidhøveleg, og at det elles er tenleg opplæring for born og ungdom som kjem innunder denne lova. 
Statens utdanningskontor ser til at alle føresegner for skolen blir følgde.

2. Statens utdanningskontor skal syte for at det blir laga planar for spesialpedagogiske tiltak, pedagogisk 
utviklingsarbeid og etterutdanning, og hjelpe til med å setje planane i verk.

3. Ved klage over enkeltvedtak etter grunnskolelova er Statens utdanningskontor klageinstans.

4. Departementet kan gje nærmare føresegner om gjeremåla til Statens utdanningskontor.

§ 39 nr. 2 første avsnitt fell bort.

§ 40 nr. 4 andre ledd skal lyde:

Røysting om skriftleg opplæringsmål skal haldast når fleirtalet i kommunestyret eller minst 1/4 av dei 
røysteføre i krinsen krev det.

§ 40a nr. 2 skal lyde:

Kommunen kan gjere vedtak om at barn med samisk talemål skal ha opplæring i samisk i alle ni år og at 
dei som har norsk som talemål skal ha samisk som fag.

I følgjande paragrafar kjem ordet «kommunen» i staden for ordet «skolestyret»:

§§ 3 nr. 4, 4 nr. 3, 5 nr. 2, 7 nr. 5, 8 nr. 2, 12 nr. 2 første avsnitt, 13 nr. 2 og nr. 10, 16, 17 nr. 4, 20 nr. 1 og 
nr. 3, 21 nr. 1, nr. 4, nr. 5 og nr. 6, 24 nr. 1 første og andre avsnitt og nr. 3, 40 nr. 3 og nr. 4 tredje avsnitt.

I lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. gjøres følgende endringer:

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-09-25-107/%C2%A711
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-19-57
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§ 13 oppheves.

§ 14 tredje ledd skal lyde:

Fylkeslegen har rett til å møte i styret, men kan ikke oppnevnes som medlem av styret.

I lov om brannfarlige varer av 21. mai 1971 nr. 47 gjøres følgende endringer:

I § 5 annet ledd og § 45 første og annet ledd endres «brannstyret» til «brannsjefen».

I § 10 annet ledd, § 13 annet ledd, § 20 annet og tredje ledd, § 21 første ledd, § 22, § 27 annet og tredje 
ledd, § 34, § 37 tredje ledd, § 42 annet ledd og § 47 nr. 1 endres «brannstyret» til «kommunestyret».

§ 29 annet ledd skal lyde:

Tillatelse gis av departementet, som skal forelegge søknaden for kommunestyret i de kommuner som blir 
berørt av transporten. Departementet kan bestemme at tillatelser til kortere lokal transport skal gis av 
brannsjefen. Reglene i § 21 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 35 første ledd skal lyde:

Sprengstoffinspeksjonen og kommunestyret fører tilsyn med at reglene i denne lov og vedtak i medhold 
av loven blir overholdt.

§ 35 fjerde ledd skal lyde:

Kommunestyrets gjøremål kan kommunestyret delegere til en kommunal nemnd eller brannsjefen, jfr. lov 
av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 6.

§ 35 femte ledd skal lyde:

Departementet fastsetter nærmere forskrifter om tilsynsmyndighetenes virksomhet og om forholdet og 
arbeidsfordelingen mellom Sprengstoffinspeksjonen og kommunestyret, samt om forholdet til andre 
tilsynsmyndigheter.

§ 38 nr. 1 og 2 skal lyde:
1. Kommunestyret for så vidt avgjørelsen er truffet av brannvesenets eller feiervesenets tjenestemenn.
2. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern for så vidt avgjørelsen er truffet av kommunestyret. 

Dersom kommunestyret har delegert sin myndighet til en kommunal nemnd, eller brannsjefen, er 
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern klageinstans for vedkommende vedtak.

I lov om eksplosive varer av 14. juni 1974 nr. 39 gjøres følgende endringer:

I § 13 annet ledd endres «brannstyret» til «kommunestyret».

I § 36 første ledd endres «de kommunale brannstyrer» til «kommunestyret».

I § 42 annet ledd endres «brannstyret» til «brannsjefen».

I lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter gjøres følgende endring:

I § 1 første ledd erstattes «bygningsrådet» med «kommunen».

I lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom 
gjøres følgende endring:

I § 5 nr. 2 erstattes «bygningsrådet» med «kommunen».

I lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring gjøres følgende endringer:

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-19-57/%C2%A713
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-19-57/%C2%A714
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1971-05-21-47
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http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1974-06-21-55
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§ 1 sjuende ledd skal lyde:

Departementet kan gi samtykke til tidsavgrensede avvik fra loven når avvikene er faglig og/eller 
pedagogisk underbygde og av interesse for den faglige og/eller pedagogiske utviklingen innen 
videregående opplæring.

§ 5 annet ledd skal lyde:

Departementet kan gi en skole adgang til å gjøre avvik fra bestemmelser om fagkrets. Før departementet 
gir tillatelse til avvik, må det foreligge samtykke fra fylkeskommunen og uttalelse fra skolen.

§ 7 annet ledd skal lyde:

Fylkeskommunen tar inn søkere til grunnkurs og videregående kurs og bestemmer hvilke videregående 
skoler søkerne skal tilknyttes.

§ 9 bokstav c skal lyde:

Skolen fastsetter selv ordningen for undervisningen for hvert år innenfor den rammen som er gitt av 
fylkeskommunen.

§ 10 annet ledd skal lyde:

Skolen fastsetter selv ordningen for den enkelte skole innenfor disse rammer og i samsvar med 
fylkeskommunale vedtak.

§ 15 femte ledd skal lyde:

Hver skole skal ha et reglement. Reglementet skal inneholde bestemmelser om elevenes rettigheter og 
plikter så langt disse ikke er fastsatt på annen måte, bestemmelser om atferd, hvilke tiltak skolen kan nytte 
overfor elever som bryter bestemmelsene og framgangsmåten ved behandling av slike saker.

§ 15 sjette ledd skal lyde:

Representanter for elevene i fylkeskommunen har møte- og talerett i nemnder i samsvar med de tilsattes 
møte- og talerett, jf. lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 § 26.

Nåværende sjette ledd blir nytt sjuende ledd.

§ 16 nytt siste ledd skal lyde:

Eleven skal gis adgang til å forklare seg muntlig før vedtak om bortvisning treffes, jf. ellers 
forvaltningsloven.

§ 19 oppheves.

§ 21 skal lyde:
§ 21. Permisjon.

Fylkeskommunen kan gi en lærer eller annen tjenestemann permisjon etter regler som gis av 
departementet. Den kan overlate til skolen å gi permisjon for en kortere tid.

§ 23 oppheves.

§ 24 oppheves.

§ 26 oppheves.

§ 27 skal lyde:
§ 27. Skoleutvalg.

Ved hver skole skal det være et skoleutvalg med representanter for de tilsatte og fylkeskommunen, samt 
to elevrepresentanter.

Rektor er medlem av skoleutvalget og/eller sekretær med møte-, tale og forslagsrett for skoleutvalget.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1974-06-21-55/%C2%A71
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Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Fylkeskommunen kan oppnevne skoleutvalget som styre ved skolen.

Dersom fylkeskommunen oppnevner et annet styre ved skolen enn skoleutvalget, jf. kommuneloven § 11, 
skal elevene ha minst to medlemmer.

Departementet kan gi nærmere regler om skoleutvalgets gjøremål.

§ 29 oppheves.

§ 30 oppheves.

§ 36 første ledd skal lyde:

Departementet oppnevner styre for videregående skole som staten driver. Kommunen oppnevner styre for 
videregående skoler som kommunen driver.

§ 36 annet ledd skal lyde:

Oslo kommune har de rettigheter og plikter som i denne lov er tillagt fylkeskommunen.

§ 37 bokstav b og c oppheves.

§ 39 første ledd skal lyde:

For å kunne drive en privat videregående skole kreves det godkjenning av departementet. Før 
departementet godkjenner skolen, skal fylkeskommunen ha uttalt seg. Departementet kan sette vilkår for 
godkjenningen. Departementet kan ta godkjenningen tilbake hvis vilkårene ikke blir oppfylt.

I lov av 6. juni 1975 nr. 30 om barnehager m.v. gjøres følgende endringer:

§ 3 fjerde ledd oppheves.

§ 5 oppheves.

§ 6 oppheves.

§ 7 skal lyde:
§ 7. Tilsynsmyndighetene.

Kommunen fører det lokale tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen skal gi veiledning til, 
og kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved en godkjent eller godkjenningspliktig 
virksomhet. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, kan kommunen vedta tidsbegrenset 
eller varig stenging av virksomheten. Kommunens vedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen.

Fylkesmannen har veiledningsansvar overfor kommuner og eiere av virksomheter etter denne lov, og kan 
av eget tiltak føre tilsvarende tilsyn som kommunen. Fylkesmannens vedtak som førsteinstans kan påklages 
til departementet.

Virksomhetens styrer eller eier plikter å gi tilsynsmyndighetene de opplysninger som anses påkrevet for 
utøvelsen av tilsynet etter denne lov.

§ 18 første ledd skal lyde:

Departementet kan gi adgang til unntak fra § 12 annet ledd når dette kan ha betydning for utviklingen av 
varierte tilbud til barn under opplæringspliktig alder.

I lov av 20. februar 1976 nr. 5 om samtykke til utbygging av næringsverksemd og om rettleiing om stadval 
(Etableringslova) vert det gjort følgjande endringar:

I § 8 endrast «bygningsrådet» til «kommunen».

I §§ 4, 9 og 11 endrast «Distriktenes utbyggingsfond» til «Statens nærings- og distriktsutviklingsfond».
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§ 10 skal lyde:

Gjeremål som er lagt til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, kan Kongen overlata til 
fylkeskommunane. Kongen kan likeins fastsetja at departementet og fylkeskommunane skal gjere slike 
einskilde vedtak som er nemnde i §§ 2, 3 og 15. Det kan og fastsetjast at fylkeskommunane skal førebu dei 
sakene som dei skal handsama og ha andre gjeremål i samband med gjennomføringa av lova.

§ 13 skal lyde:

Teiingsskyldnaden som gjeld i andre høve, fritek ingen for å gi Kongen, departementet, Statens nærings- 
og distriktsutviklingsfond og fylkeskommunen dei opplysningane som desse meiner dei treng til å greia 
gjeremåla sine etter denne lova.

I lov av 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring gjøres følgende endringer:

§ 4 første ledd skal lyde:

Fylkeskommunen er etter denne lov ansvarlig for:
1. Utviklingen av voksenopplæringen i fylkeskommunen, herunder utarbeidelse av planer for denne 

opplæringen.
2. Førstegangsutdanning for voksne og etterutdanning ved utdanningsinstitusjoner på den videregående 

skoles nivå.
3. Tilskott til folkehøgskoler, organisasjoner og institusjoner etter de prinsipper som er fastlagt i denne 

lov.

§ 5 første ledd skal lyde:

Kommunen er etter denne lov ansvarlig for:
1. Utviklingen av voksenopplæringen i kommunen, herunder utarbeidelse av planer for denne 

opplæringen.
2. Førstegangsutdanning for voksne i grunnskolen.
3. Tilskott til organisasjoner og institusjoner etter de prinsipper som er fastlagt i denne lov.

§ 7 annet ledd skal lyde:

Departementet godkjenner alternative tilbud og eksamensordninger på grunnskolens og den videregående 
skoles nivå. På det høgre nivå er vedkommende styringsorgan som nevnt i §§ 13 og 15 
godkjenningsinstans. Gjennomføring av alternative tilbud fra tilskottsberettigede organisasjoner forutsetter 
samtykke fra ansvarlig myndighet for det regulære tilbud.

§ 8 første ledd skal lyde:

Den arbeidsdeling mellom offentlige utdanningsinstitusjoner og frivillige opplysningsorganisasjoner som 
er forutsatt i §§ 3, 4, 5 og 6, kan i særlige tilfelle fravikes dersom utdanningsbehov ikke blir dekket av 
foreliggende tilbud. I slike tilfelle kan:

1. Myndigheter som etter denne lov er tillagt ansvaret for det offentliges forhold til organisasjonene 
vedta at offentlige utdanningsinstitusjoner skal kunne organisere studietilbud som ellers etter denne 
lov er organisasjonenes oppgave.

2. Ansvarlige myndigheter for offentlige utdanningsinstitusjoner vedta at godkjente organisasjoner skal 
kunne organisere studietilbud som ellers etter denne lov er tillagt vedkommende utdanningsinstitusjon.

§ 9 tredje ledd skal lyde:

Spørsmål om godkjenning av lærere i førstegangsutdanning og etterutdanning for voksne avgjøres av 
vedkommende ansvarlig myndighet etter §§ 4, 5, 13 og 15.

§ 13 første, annet, tredje og femte ledd oppheves.
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Overskriften til § 13 skal lyde:
Regionalt styringsorgan.

§ 14 oppheves.

I lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel gjøres følgende endringer:

§ 3 nr. 7 skal lyde:

For løyve tildelt av fylkeskommunen med heimel i denne paragrafen, gjeld § 7 nr. 8 tilsvarende.

§ 7 nr. 8 skal lyde:

For løyver tildelt med heimel i denne paragrafen, er det fylkeskommunen som gjer einskildvedtak etter § 
13 andre og tredje ledd, § 15 første og tredje ledd, § 16 og § 17 første, andre og fjerde ledd.

§ 7 nr. 9 vert oppheva.

§ 24 skal lyde: Delegering.

Departementet kan delegere sine oppgåver etter denne lova til fylkeskommunen.

I lov av 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder gjøres følgende endring:

§ 6 fjerde ledd oppheves.

I lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte gjøres følgende endring:

I § 3 endres «bygningsrådet» til «kommunen».

I lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom gjøres følgende 
endringer:

I §§ 2-1, 3-1 og 3-2 endres «bygningsrådet» til «kommunen».

I lov av 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet gjøres følgende endringer:

§ 7 annet ledd skal lyde:

Nemnda skal ha sju (7) medlemmer med personlige varamedlemmer. To medlemmer oppnevnes etter 
forslag fra arbeidstakernes organisasjoner og to etter forslag fra arbeidsgivernes organisasjoner. Dessuten 
skal det oppnevnes en lærlingrepresentant. Fylkeskommunen oppnevner direkte to medlemmer, ett medlem 
med spesiell innsikt i nærings- og sysselsettingsspørsmål og ett medlem med spesiell innsikt i 
skolespørsmål. Nemndas funksjonstid er den samme som fylkestingets. Leder og nestleder oppnevnes for to 
år om gangen.

§ 7 fjerde ledd skal lyde:

En representant for øverste leder av arbeidskraftmyndigheten og for øverste administrative leder for 
skolemyndigheten i fylket har rett til å være til stede i nemndas møter og få sin mening protokollert.

§ 7 niende ledd skal lyde:

Oslo kommune har de rettigheter og plikter som i denne lov er tillagt fylkeskommunene.

§ 9 annet ledd oppheves.

I lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gjøres følgende endring:

I § 22 tredje ledd endres «helse- og sosialstyret» til «sosialtjenesten».
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I lov av 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av og forsøksvirksomhet i sosialtjenesten og helsetjenesten 
i kommunene gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd annet punktum oppheves.

§ 5 annet ledd skal lyde:

Det kan utarbeides særlige planer for visse deler av sosialtjenesten og helsetjenesten og/eller for del av 
kommunen.

Kapittel III Forsøksvirksomhet (§§ 9 og 10) oppheves.

Lovens tittel skal lyde:

Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene

I lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten gjøres følgende endringer:

§ 1-5 oppheves.

§ 2-3 første ledd skal lyde:

Den som ikke får den hjelp som er bestemt i denne lov og godkjent plan, kan klage til det organ 
fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen klageren imot eller avvises klagen, kan avgjørelsen klages til 
fylkeslegen.

§ 3-3 første ledd skal lyde:

Fylkeskommunen skal ansette fylkestannlege.

§ 3-4 annet ledd oppheves.

I lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. gjøres følgende endringer:

§ 5 fjerde ledd skal lyde:

Ved overføring av statlig myndighet kan det bestemmes at enkeltvedtak skal treffes av kommunestyret 
selv. Etter forskrifter gitt av statlig myndighet etter loven her kan kommunen, organ for interkommunalt 
havnesamarbeid eller havnestyre opprettet etter departementets bestemmelse gis myndighet til å fastsette 
utfyllende bestemmelser.

Kapittel III. Overskriften endres til: Særskilte styringsorganer for havner og farvann.

§ 12 skal lyde:

Når en havn har vesentlig betydning utover egen kommune eller er av vesentlig forsvarsmessig eller 
beredskapsmessig betydning, kan departementet fastsette at det skal opprettes havnestyre og gi særskilte 
bestemmelser for havnestyrets oppnevning og sammensetning. Når havneforvaltningen er organisert som 
kommunal bedrift, kan departementet også fastsette slike bestemmelser for styret og bedriftens andre 
organer.

To eller flere kommuner kan for hele eller deler av kommunene opprette interkommunalt samarbeid og 
organer for slikt samarbeid til å behandle saker etter loven her. Dersom kommunene ikke blir enige om 
frivillig interkommunalt havnesamarbeid i områder hvor dette er særlig hensiktsmessig, kan Kongen gi 
pålegg om interkommunalt havnesamarbeid og om opprettelse av organer for slikt samarbeid til å behandle 
saker etter loven her. Dersom det i vedtektene for det interkommunale havnesamarbeidet ikke annerledes 
bestemmes, har det interkommunale samarbeidsorganet samme myndighet som kommunene har etter loven 
her til å treffe enkeltvedtak og vedta forskrifter. For samarbeidet gjelder ellers bestemmelsene i 
kommunelovens regler om interkommunalt samarbeid så langt de passer.

§ 13 oppheves.

I § 14 annet og tredje ledd tilføyes ordet «selv» etter ordet «kommunestyret».
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§ 15 annet punktum oppheves.

§ 16 skal lyde:

Kommunen har ansvaret for planlegging samt utbygging og drift av egne kaianlegg og havneinnretninger.

Kommunen skal føre tilsyn med at kaianlegg og andre anlegg og havneinnretninger samt arealer er i 
forsvarlig stand, og at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres. Innenfor et havnedistrikt 
har kommunen ansvaret for farledene og nødvendige fyrlys og sjømerker, og for skilt som varsler om 
vedtak gitt i medhold av loven her. Departementet fastsetter unntak fra det kommunale ansvar etter leddet 
her for farleder, fyrlys, sjømerker og skilt som er del av hovedled eller viktige bileder for allmenn trafikk. 
Når havnestyre er opprettet ved departementets bestemmelse eller ved interkommunalt havnesamarbeid, 
overtar havnestyret det kommunale ansvar etter leddet her.

Dersom kommunen tar i bruk statens moloer, kaier og andre havneinnretninger, kan departementet 
pålegge kommunen å overta ansvaret for driften og vedlikeholdet som følger av bruken.

Dersom det i medhold av loven her ikke er bestemt noe annet, kan kommunen fastsette forskrifter om 
orden i og bruk av havnen og om konkurrerende bruk av farvann i havnedistriktet, herunder om plassering 
av bøyer og andre fortøyningsinnretninger, om dumpeplasser, om isbryting og tiltak for å hindre at isen 
legger seg, om faste innretninger i sjøen og om kontroll av personer, reisegods og gods, som befinner seg i 
havnedistriktet, når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. I forskriftene kan kommunestyret gi 
faste utvalg eller havnestyret adgang til å gi utfyllende bestemmelser.

§ 17 skal lyde:

Med havnestyre i denne paragraf menes havnestyre som er opprettet etter departementets bestemmelse og 
om ikke annerledes er bestemt også interkommunalt havnestyre.

Havnestyret skal forberede havne- og farvannssaker og legge frem forslag for kommunestyret. 
Havnestyret skal avgi uttalelse når en avgjørelse kan være av betydning for slike saker.

Havnestyret treffer kommunale enkeltvedtak etter loven her medmindre kommunestyret bestemmer at det 
selv skal avgjøre slike saker, eller at det er bestemt i medhold av § 5 nest siste ledd at kommunestyret selv 
skal treffe vedtak. Kommunestyret kan ikke delegere slik myndighet til andre kommunale nemnder, 
medmindre de fungerer som havnestyre.

Havnestyret kan ikke treffe endelig vedtak i strid med vedtatte planer eller i saker som krever 
tilleggsbevilgninger.

Medmindre kommunestyret annerledes bestemmer, har havnestyret den myndighet i budsjettsaker som 
etter gjeldende budsjettforskrifter kan delegeres til havnestyret.

Når departementet bestemmer om opprettelse av havnestyre kan departementet også bestemme
- at havnestyret fastsetter forskrifter slik kommunen har adgang til etter loven her
- at kommunestyret ikke begrenser havnestyrets myndighet etter tredje ledd og femte ledd og
- at havnestyret har myndighet til å treffe vedtak i saker som krever tilleggsbevilgning, jf. fjerde ledd.

Likevel gjelder den begrensning at bevilgningene ikke må overstige de midler som etter § 23 siste ledd 
skal benyttes til havneformål. Når det er truffet bestemmelse etter leddet her, avgjør havnestyret hvordan 
havnekassens midler skal forvaltes.

§ 18 første ledd skal lyde:

Når det er opprettet havnestyre som et ledd i et interkommunalt havnesamarbeid eller ved departementets 
bestemmelse, utøves kommunens myndighet etter denne paragraf av havnestyret.

Nåværende første og annet ledd blir annet og tredje ledd. I disse ledd endres ordet «havnestyret» til ordet 
«kommunen».

§ 19 oppheves.

§ 20 Paragrafens overskrift skal lyde: kommunenes gjennomføring av loven.
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Nåværende § 20 første punktum utgår.

Nytt første punktum skal lyde:

Enhver har plikt til å rette seg etter de pålegg som kommunen eller havnestyret gir etter loven her.

§ 21 endres slik at ordet «kommunestyret» erstattes med ordet «kommunen».

§ 23 siste ledd skal lyde:

Avgifter som kommunen oppebærer etter loven her, skal bare benyttes til havneformål. Når det er 
opprettet havnestyre, enten ved kommunens egen beslutning, ved interkommunalt samarbeide eller etter 
departementets bestemmelse, skal havnestyret uttale seg om forvaltningen av avgiftsmidlene, som skal 
holdes adskilt i egen havnekasse. Tilsvarende gjelder vederlag for bruk og utleie av kommunens særlige 
havneinnretninger i havnedistriktet. Departementet kan ved enkeltvedtak eller forskrift fastsette hva som 
forstås med havneformål og særlig havneinnretning.

§ 26 annet punktum oppheves.

§ 29 skal lyde:

Utføres arbeid eller foretas bruk uten tillatelse eller i strid med loven her, kan kommunen eller 
havnestyret eller den dette bemyndiger kreve arbeidet stanset eller at bruken opphører. Om nødvendig kan 
det kreves hjelp av politiet.

§ 30 skal lyde:

Er et arbeid på noe vesentlig punkt utført i strid med loven her eller med noen bestemmelse som er gitt i 
medhold av loven, kan kommunen eller havnestyret utferdige forelegg mot eier eller rettighetshaver med 
pålegg om at det ulovlig utførte skal fjernes eller rettes innen en frist som settes i forelegget. Forelegg kan 
også utferdiges mot den som ellers unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i 
loven her.

Forelegget skal om mulig forkynnes for eieren eller rettighetshaveren personlig. Den som forelegget er 
rettet mot, kan reise søksmål mot kommunen for å få forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 
dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene 
for dommer.

Forelegget skal gi opplysning om bestemmelsene i annet ledds annet og tredje punktum. Før det 
utferdiges forelegg skal den som forelegget rettes mot, gis anledning til å uttale seg.

Bestemmelsene i § 33 om klage over enkeltvedtak gjelder ikke når forelegg er utferdiget.

§ 31 skal lyde:

Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan kommunen eller 
havnestyret selv besørge de pålagte arbeider utført på eierens eller rederens kostnad.

Om fremgangsmåten ved tvangsfullbyrdelse gjennom namsmyndighetene gjelder 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

§ 33 skal lyde:

Enkeltvedtak som kommunestyret, havnestyret eller annet kommunalt forvaltningsorgan treffer etter 
denne lov, kan påklages direkte til Kystdirektoratet etter at klagen er forberedt av det organ som har fattet 
vedtaket det klages over. Kongen kan fastsette annen klageinstans.

I lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven) gjøres 
følgende endringer:

§ 15 skal lyde:

I hver kommune skal det være et valgstyre som består av formannskapet.
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I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform, skal det velges et valgstyre med minimum 5 
medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer og blant medlemmene, leder og 
nestleder til valgstyret. Valget skjer som forholdsvalg. Valgbar og pliktig til å motta valg er enhver som er 
valgbar til formannskapet, jf. kommuneloven § 14.

Valgstyret kan overdra til lederen, et arbeidsutvalg eller sekretæren å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Lederen kan bestemme at enkeltsaker som ikke er av 
prinsipiell betydning skal avgjøres ved sirkulasjon mellom valgstyrets medlemmer.

Valgstyret oppnevner selv de nødvendige hjelpere.

Alle møter holdes for åpne dører med mindre lukkede dører er nødvendig for å hindre at opplysninger 
underlagt taushetsplikt blir spredt.

§ 16 skal lyde:

I hvert fylke skal det være et fylkesvalgstyre som består av fylkesutvalget. I fylke som omfatter bare en 
kommune, består fylkesvalgstyret av valgstyrets medlemmer.

I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform, skal det velges et fylkesvalgstyre med 
minimum 5 medlemmer. Fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer og blant medlemmene, 
leder og nestleder til fylkesvalgstyret. Valget skjer som forholdsvalg. Valgbar og pliktig til å motta valg er 
enhver som er valgbar til fylkesutvalget, jf. kommuneloven § 14. Bestemmelsene i § 15 tredje, fjerde og 
femte ledd gjelder tilsvarende for fylkesvalgstyret.

§ 28 skal lyde:

Skal stemmegivning foregå på flere steder i kommunen, leder et stemmestyre med minst 3 medlemmer 
valgtinget på hvert sted.

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene og blant disse leder og 
nestleder. Kommunestyret kan overlate til valgstyret å foreta valgene. Valgbar og pliktig til å motta valg er 
enhver som er manntallsført i kommunen ved valget. En bør fortrinnsvis velge personer som bor i 
vedkommende stemmekrets.

I lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande 
opplæring (privatskulelova) vert det gjort følgjande endringar:

§ 7 nr. 2 skal lyde:

Styret fastset inntaksreglement for skulen innanfor den avgrensinga som følgjer av nr. 1. Skuleleiaren 
avgjer i samsvar med reglementet kven av søkjarane som skal takast inn ved byrjinga av skuleåret. Melding 
om inntak av elevar i private grunnskular vert send til eleven sin heimkommune. Melding om inntak i 
vidaregåande skular med parallellar i det offentlege skuleverket vert send til eleven sitt heimfylke, i andre 
vidaregåande skular til departementet.

§ 17 bokstav a skal lyde:
a. Ein representant oppnemnd av vertskommunen når det gjeld ein grunnskule, ein representant 

oppnemnd av fylkeskommunen når det gjeld ein skule som fylkeskommunen yter tilskot til, ein 
representant oppnemnd av departementet når det gjeld ein skule som staten åleine yter tilskot til.

§ 17 bokstav d skal lyde:
d. ein representant for lærarane ved skulen,

§ 21 fell bort.

§ 22 første ledd skal lyde:

Ved kvar grunnskule skal det vera eit samarbeidsutval der det skal vera to representantar for lærarane, ein 
representant for andre tilsette, to representantar frå elevrådet ved skular som har slikt råd, to representantar 
frå foreldrerådet, ein representant vald av styret for skulen, og skuleleiaren.
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§ 23 første ledd skal lyde:

Ved kvar vidaregåande skule skal det vera eit skuleutval med 7 medlemmer. Dette skal setjast saman slik: 
2 representantar for lærarane, 2 representantar valde av elevrådet, 1 representant vald av andre tilsette ved 
skulen, 1 representant vald av styret for skulen, og skuleleiaren.

§ 24 fell bort.

§ 25 nr. 2 og nr. 6 skal lyde:
2. Vertskommunen og statens utdanningskontor i fylket skal gje fråsegn når det gjeld ein grunnskule. 

Vertsfylket skal gje fråsegn når det gjeld ein vidaregåande skule.
6. Ein skule som søkjer om offentleg godkjenning med rett til tilskot, eller vedkomande kommune eller 

fylkeskommune kan klage departementet si avgjerd etter denne paragraf inn for Kongen.

§ 29 skal lyde: Tilsyn.

Skulane står under tilsyn av statens utdanningskontor, for grunnskulens vedkomande dessutan av 
kommunen. Kongen avgjer kven som skal ha tilsyn med norske skular i utlandet.

I lov av 14. juni 1985 nr. 77 plan- og bygningslov gjøres følgende endringer:

§ 4 første ledd første punktum skal lyde:

Vedtekt gis av kommunestyret selv.

§ 5 oppheves.

§ 7 første og tredje ledd skal lyde (annet ledd uendret):

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende 
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt eller 
forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og 
bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i vedkommende plan, lagt til det faste utvalget for 
plansaker etter denne lovs § 9-1. Det faste utvalg for plansaker er videre dispensasjonsmyndighet etter §§ 
17-2, 23 og 33 i loven her. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Før det gjøres vedtak, skal naboer og gjenboere varsles på den måten som nevnt i § 94 nr. 3. Særskilt 
varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter 
§ 93 eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Ved dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fra denne lovs §§ 17-2 og 23, skal fylkeskommunen og 
statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon gis.

§ 7 siste ledd oppheves.

§ 8 skal lyde:
Delegasjon av kommunestyrets myndighet.

Kommunestyrets myndighet og oppgaver etter §§ 4, 9-1, 20-5, 27-1, 27-2, 27-3, 28-2, 30, 35 nr. 2, 36, 
37, 69 nr. 4, 109 og 118 kan ikke delegeres.

§ 9-1 skal lyde:
Planleggingsmyndigheter i kommunen.

Kommunestyret skal ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med 
reguleringsplaner i kommunen. I hver kommune skal det være et fast utvalg for plansaker. Kommunestyret 
skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når 
det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer.

§ 10-1 Kommunens oppgaver og samarbeidsplikt.

§ 10-1 første ledd skal lyde:
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Kommunen skal utføre de gjøremål som er lagt til den i denne lov, forskrift og vedtekt, og føre tilsyn 
med at plan- og bygningslovgivningen holdes i kommunen.

§ 10-1 annet ledd oppheves.

§ 10-1 tredje ledd blir nytt annet ledd, og skal lyde:

Plan- og bygningsmyndighetene skal søke samarbeid med andre offentlige myndigheter som har interesse 
i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende 
myndighets saksområde.

§ 10-1 fjerde og femte ledd oppheves.

§ 10-2 oppheves.

§ 11-1 oppheves.

§ 11-2 oppheves.

§ 12-1 første ledd annet punktum og annet ledd oppheves.

§ 12-2 siste ledd oppheves.

I § 12-3 annet og tredje ledd erstattes «fylkesutvalget» med «fylkeskommunen». I fjerde ledd oppheves 
ordene «og bygningsrådet».

§ 15 skal lyde:
Forholdet til forvaltningsloven og klage.

Når ikke annet er bestemt gjelder forvaltningsloven for behandling av saker etter denne lov.

Fylkeskommunen og statlig organ kan påklage enkeltvedtak etter denne lov dersom vedtaket direkte 
berører vedkommende myndighets saksområde. Departementet er klageinstans for vedtak etter denne lov.

Ved klage over vedtak av det faste utvalget for plansaker gjort i medhold av loven her, skal saken 
forelegges utvalget som kan omgjøre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. I motsatt fall sendes 
saken med utvalgets uttalelse til departementet. Ved klage over vedtak om dispensasjon av kommunestyret 
eller annet organ som er dispensasjonsmyndighet etter særskilt bestemmelse i kommuneplanens arealdel, 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan skal saken på samme måte forelegges det organ som er 
dispensasjonsmyndighet.

Departementet er klageinstans for vedtak truffet av fylkesmannen.

§ 18 siste ledd siste punktum skal lyde:

Departementet trer i stedet for kommunestyret når det gjelder instruksjonsmyndighet overfor det faste 
utvalg for plansaker.

I § 19-4 første ledd oppheves ordene: «som fylkesutvalget bestemmer».

§ 20-2 første ledd tredje punktum oppheves.

Nåværende fjerde punktum blir nytt tredje punktum.

§ 20-5 femte ledd første punktum skal lyde:

Har fylkeskommunen, nabokommune eller berørte statlige fagmyndigheter hatt innsigelser til 
kommuneplanens arealdel, skal arealdelen etter vedtak i kommunestyret sendes departementet til 
godkjenning, dersom kommunestyret ikke har tatt hensyn til innsigelsene.

§ 20-5 åttende ledd skal lyde:

Kommunestyrets og departementets vedtak om å godkjenne eller endre kommuneplanens arealdel kan 
ikke påklages.

I §§ 27-1, 28-1 nr. 2 og 3, 41 og 120 nr. 3 erstattes «bygningsrådet» med «det faste utvalget for plansaker».
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I § 27-2 nr. 1 erstattes «bygningsrådet» med «det faste utvalget for plansaker selv».

§ 27-2 nr. 2 siste punktum oppheves.

I § 27-2 nr. 3 erstattes «bygningsrådet» med «kommunen».

§ 27-3 skal lyde:
Klage over reguleringsvedtak.

Departementets vedtak i reguleringssaker kan ikke påklages.

Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs § 15 påklages til departementet. 
Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som - hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - 
legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender 
saken gjennom fylkesmannen til departementet.

I § 28-2 skal følgende ledd lyde:
første ledd:

Med bebyggelsesplan forstås i loven en plan vedtatt av det faste utvalget for plansaker selv, og som 
fastlegger arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer innenfor et nærmere 
avgrenset område hvor det etter arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan er stilt krav om slik plan 
som grunnlag for utbygging.

Femte ledd første punktum:

Straks planen er vedtatt, skal kommunen kunngjøre den.

Sjette ledd:

Vedtak av det faste utvalget for plansaker om bebyggelsesplan kan påklages til departementet etter denne 
lovs § 15.

Sjuende ledd:

§ 31 nr. 1 gjelder tilsvarende for bebyggelsesplan som er vedtatt av det faste utvalget for plansaker.

I § 30 første ledd og § 31 erstattes «bygningsrådet» med «det faste utvalget for plansaker».

I § 30 annet ledd erstattes «bygningsrådet» med «det faste utvalget for plansaker selv».

I § 33 første og fjerde ledd erstattes «bygningsrådet» med «det faste utvalget for plansaker selv». For øvrig 
erstattes i § 33 «bygningsrådet» og «rådet» med henholdsvis «det faste utvalget for plansaker» og 
«utvalget».

§ 33 sjuende ledd første punktum skal lyde:

I forbindelse med planlegging etter § 17-1 annet ledd og § 18 og for øvrig når særlige grunner foreligger 
kan departementet treffe vedtak som nevnt i første ledd.

§ 35 nr. 1 annet ledd skal lyde:

Staten kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og bebyggelsesplan. 
Bestemmelsene nedenfor fra nr. 2 til nr. 6 gjelder tilsvarende.

§ 35 nr. 7 oppheves.

§ 53 Kommunalt refusjonsvedtak

§ 53 første punktum skal lyde:
Når materialet etter § 52 foreligger, skal kommunen treffe vedtak ....

For øvrig erstattes «bygningsrådet» med «kommunen» i øvrige deler av paragrafen.

§ 55 annet ledd tredje punktum skal lyde:
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Deretter treffes refusjonsvedtaket av kommunen.

§ 55 tredje ledd oppheves.

§ 89 a fjerde og femte ledd oppheves.

§ 93 annet ledd oppheves, tredje og fjerde ledd blir nytt annet og tredje ledd.

§ 95 nr. 2 annet ledd skal lyde:

Når arbeidet .... eller samtykke fra helsemyndighet, brannvernmyndighet, ...

§ 109 annet ledd skal lyde:

Regulativet vedtas av kommunestyret selv.

I følgende bestemmelser erstattes «bygningsrådet» og «bygningsrådets» med «kommunen» og 
«kommunens»: §§ 35, 38, 39, 47, 49, 50, 54, 63, 65, 66, 67, 67a, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 
86, 86a, 86b, 87, 88, 89, 89a, 90, 91, 91a, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106a, 
107, 108, 112, 113, 114 og 115.

§§ 117 og 119 nr. 2 oppheves.

I lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek gjøres følgende endringer:

§ 4 annet ledd annet punktum oppheves.

§ 7 oppheves.

§ 8 første ledd tredje punktum oppheves.

I § 11 endres «fylkesbiblioteket» til «fylkeskommunen»

§ 12 oppheves.

I lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern gjøres følgende endringer:

§ 3 første ledd skal lyde:

Når det i loven er anledning til å fastsette vedtekt for den enkelte kommune, fastsettes denne av 
kommunestyret.

§ 6 skal lyde:
Kommunestyrets oppgaver

Kommunestyret skal påse at kommunen har fastsatt brannordning etter § 7 og skal videre utføre de 
gjøremål som loven fastsetter.

Kommunestyret kan beslutte at en kommunal nemnd eller brannsjefen ivaretar kommunestyrets gjøremål 
etter denne lov.

§ 7 skal lyde:

Kommunens brannordning skal sikre at brannvesenet og feiervesenet er bemannet, organisert og utstyrt 
på en slik måte at de oppgaver som følger av loven til enhver tid kan gjennomføres i kommunen på en 
tilfredsstillende måte, og i samsvar med forskrifter fastsatt av departementet.

Brannordningen skal inneholde all nødvendig dokumentasjon, og vedtas av kommunestyret. Den vedtatte 
brannordning skal forelegges Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern som kan gi pålegg om endringer 
som finnes påkrevd i ordningen.

I § 8 annet ledd endres «brannstyret» til «brannsjefen»

§ 10 tredje ledd skal lyde:
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Brannsjefen har rett til å uttale seg i brannfaglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende 
organ.

§ 12 skal lyde:

Det kan treffes avtale om at oppgavene etter § 8 i en kommune helt eller delvis overtas av annet 
brannvesen, og/eller oppgavene etter § 9 av annet feiervesen. Slik avtale må vedtas av kommunestyret etter 
forslag fra brannsjefen, og må godkjennes av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.

To eller flere kommuner kan dessuten avtale å ha felles kommunal nemnd eller brannsjef, jfr. § 6, 2. ledd.

Departementet kan gi pålegg om samarbeid mellom to eller flere kommuner, herunder treffe vedtak om 
interkommunale ordninger, for gjennomføring av bestemmelser som er gitt i eller i mehold av § 8 og/eller § 
9. Departementet kan også gi pålegg om felles kommunal nemnd eller brannsjef, jfr. annet ledd i denne 
paragraf.

I § 22, § 23 annet ledd og § 25 endres «brannstyret» til «kommunestyret».

§ 28 annet ledd første og annet punktum skal lyde:

Kommunen kan innføre feieavgift til dekning av lovbestemt feiing. Avgiften fastsettes av 
kommunestyret.

§ 28 annet ledd tredje punktum oppheves.

Nåværende fjerde og femte punktum blir nye tredje og fjerde punktum.

§ 28 tredje ledd skal lyde:

For frivillig feiing kan kommunestyret fastsette betaling.

§ 35 første ledd nr. 1 og 2 skal lyde:
Klageinstans for vedtak etter loven med forskrifter og vedtekter er:
1) Kommunestyret for så vidt avgjørelsen er truffet av brannvesenet eller feiervesenets tjenestemenn
2) Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern for så vidt avgjørelsen er truffet av kommunestyret eller 

fylkesmannen. Dersom kommunestyret har delegert sin myndighet til en kommunal nemnd, eller 
brannsjefen, er Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern klageinstans for vedkommende vedtak.

I § 37 annet ledd endres «brannstyret» til «brannsjefen».

Lov av 12. juni 1987 nr. 70 om kommunalt helse- og sosialstyre oppheves.

I lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gjøres følgende endringer:

§ 1-7 første ledd annet punktum skal lyde:

Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet.

§ 1-12 skal lyde:

Avgjørelser om tildeling av bevilling, og om tiden for salg og skjenking, kan bare delegeres til 
formannskapet. I kommuner med parlamentarisk styringsform kan slike saker bare delegeres til faste utvalg 
eller kommunerådet.

Andre avgjørelser som etter loven er tillagt kommunestyret, kan - med unntak av fastsettelse av 
bevillingsavgift - delegeres i samsvar med lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner §§ 10 nr. 2, 20 nr. 3 og 23 nr. 4 Dette gjelder også for inndragning av bevilling etter § 1-8, 
og for tildeling av bevilling, utvidelse av skjenketid og utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.

§ 5-1 annet ledd første punktum skal lyde:

Før bevilling blir gitt, skal det foreligge uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og kommunestyret.
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I lov av 13. desember 1991 nr. 91 om sosiale tjenester m.v. gjøres følgende endringer:

§ 2-1 annet punktum, § 2-2 og § 2-3 første ledd oppheves.

Ny § 8-5 a skal lyde:
§ 8-5 a. Folkevalgts organs sammensetning i klientsaker

Dersom folkevalgt organ etter kommunestyrets beslutning skal behandle saker vedrørende enkeltklienter 
etter denne lov, skal organet ha fem medlemmer.

§ 8-6 første ledd annet punktum oppheves.

§ 8-6 annet ledd skal lyde:

Første ledd gjelder ikke saker som etter kapittel 9 hører under fylkesnemnda.

§ 9-4 tredje ledd skal lyde:

Dersom forslaget skal forelegges et folkevalgt organ, jf. § 8-5 a, skal forslaget, dersom organet er enig, 
med eventuelle merknader omgående sendes til fylkesnemnda. Haster saken, kan den sendes til nemnda 
uten at den er forelagt det folkevalgte organet på forhånd.

II.
I følgende lover endres henvisninger fra de opphevede

- Lov av 12. november 1954 nr. 1 om styret i herreds- og bykommuner, og
- Lov av 16. juni 1961 nr. 1 om fylkeskommuner således:

I lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen gjøres følgende endring:

§ 4 bokstav f) skal lyde:

avgjørelser som etter bestemmelse i lov bare kan treffes av kommunestyre eller fylkestinget selv, med 
mindre avgjørelse er truffet av formannskapet, fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller 
fylkesrådet etter lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 13.

I lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjøres følgende 
endring:

§ 21 annet ledd skal lyde:

Den som har satt fram begjæringen, kan påklage avslaget i samsvar med reglene i kap. VI. Er avslaget 
gjort av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner, kan det påklages til fylkesmannen.

I lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og om endringer i visse andre lover 
gjøres følgende endring:

§ 7 første ledd skal lyde:

Valg av fiskeristyre og fiskerinemnd skal kunngjøres med en frist på 4 uker. Om valgbarhet og plikt til å 
motta valg m.v. gjelder reglene i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
tilsvarende, så langt de passer.

I lov av 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:
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Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i §§ 36 og 37 i 
lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd.

§ 6 første ledd skal lyde:

Fylkestinget avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i §§ 36 og 37 i lov 
om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd.

III.
Iverksetting. Overgangsbestemmelser.

1. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Endringene i pkt. II trer i kraft straks.
2. For resten av valgperioden fram til høsten 1995 kan folkevalgte organer som er opprettet i medhold av 

særlovsbestemmelser som oppheves her, fortsette sin virksomhet inntil kommunestyret eller fylkestinget 
legger oppgavene til et annet organ.
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