
Forsøkskommune   Forsøksmodell – avvik fra 
kommuneloven 

Avvik/tillegg  
fra/til 
kommune-
loven. 

Forsøksmodell - avvik fra 
særlovgivning 

Avvik fra  
særlovgivning 

SKJERVØY • Ordfører, får i tillegg til de andre 
som er nevnt i kl. § 13 nr. 1, 
hastekompetanse. 

• Ved et tillegg i kl.§ 10 nr. 5 
første ledd kan ordfører foreta 
oppnevning til komiteer til 
forberedende saksbehandling. 

• Ordføreren kan etter søknad frita 
en som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet, samt oppnevne 
nye medlemmer eller 
varamedlemmer til erstatning for 
medlemmer som har fått fritak. 

• Ordføreren kan innstille i saker 
som skal legges fram folkevalgte 
organer. Ordføreren skal påse at 
de saker som han/hun selv 
forbereder og legger fram for 
folkevalgte organer er forsvarlig 
utredet. (Rådmannen skal ikke ha 
ansvar for en forsvarlig 
saksbehandling i disse sakene.) 

• Ordføreren har utsettende veto 
ved første gangs behandling av  

      økonomiplan og budsjett  

§ 13 nr. 1 
 
 
§ 10 nr. 5 første 
ledd 
 
 
§ 15 nr.2 og 
§ 10 nr. 3. 
 
 
 
§ 16 nr. 2 
 
 
 
 
§ 23 nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
§§44 nr. 6 og 45 
nr. 2 

• Alkoholloven § 1-12 får et 
tillegg med henvisning til kl. § 
9 nr. 5 slik at ordfører også kan 
delegeres myndighet etter 
alkoholloven 

Alkoholloven § 1-12 

Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 



VINDAFJORD 
 

• Utsettende veto for vedtak av 
årsbudsjett økonomiplan 

•  Ordføreren har 
budsjettmyndighet over en viss 
sum av samlet budsjett 

• Ordfører skal ha forslags- og 
stemmerett i alle kommunale 
organ som ikke er oppnevnt av 
administrasjonssjef (heller ikke 
kontrollutvalg). 

• Ordføreren kan av 
kommunestyret gis myndighet til 
å fatte vedtak i hastesaker 

 

§44 nr. 6  
 
 
§ 45 nr. 2 
 
§ 9 nr.4, 1. pkt. 
 
 
 
 
 
§ 13 nr. 1 
 

  

OS • Det er kun ordfører som skal ha 
myndighet til å treffe avgjørelser 
i hastesaker. 

• Økonomiplan innstilles av 
ordfører. 

• Årsbudsjettet innstilles av 
ordfører. 

• Ordfører skal behandle søknader 
om fritak fra politiske verv. 

• Ordfører kan delegere til 
rådmannen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av 
saker etter viltloven som er 
kurante. 

 
 

 

§ 13 nr. 1 
 
 
§§44 nr. 6, 2.pkt 
og 45 nr. 2, 2.pkt. 
 
§ 15 nr. 2 
 
 
§ 23 nr. 4 
 

  



NORDDAL • Ordfører skal også kunne fremme 
forslag til vedtak i alle 
kommunale utvalg med unntak 
av kontrollutvalget. 

• Ordfører kan forberede og 
innstille saker til kollegiale 
organ. 

• Ordføreren kan i særlige tilfeller, 
når vektige grunner foreligger, 
instruere rådmannen til å 
omprioritere rekkefølgen på 
gjennomføring av vedtak som er 
gjort av politiske organ. 

§9 nr. 4, 1. pkt. 
 
 
 
§ 23 nr. 2 
 
 
§ 23 nr. 1 

  

MANDAL • Ordfører peker ut varaordfører 
blant de faste medlemmene i 
bystyret.  

• Ordfører har myndighet til å 
treffe vedtak i hastesaker. 

• Ordfører har også forslagsrett i 
alle folkevalgte organ. 

• Ordfører kan frita et medlem for 
politiske verv, og kan i den 
forbindelse utpeke nytt medlem 

 

§ 9 nr. 1, 1.ledd, 
1.pkt. 
 
§ 13 nr. 1 
 
§ 9 nr.4 1.pkt. 
 
 
§§ 15 nr. 2 og 16 
nr. 3 

• Avgjørelser om tildeling av 
bevilling kan delegeres til 
ordfører 

Alkoholloven 
§ 1-12 1. ledd, 1. pkt 
 
 

GOL 
 
 
 
 
 
 
 

• Kommunalt folkevalgt organ kan 
gi ordfører myndighet til å treffe 
vedtak i saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

• Kl § 23 nr. 5 gjelder ikke, 
ordfører kan delegere myndighet 
til rådmannen om å treffe vedtak 
i enkeltsaker som ikke er av 

§ 9 nr. 5 
 
 
 
 
§ 23 nr. 4 
 
 

  



GOL forts. 
 
 
 
 

prinsipiell betydning. 
• Som tillegg i § 9 kommer at 

ordfører eller den han gir 
myndighet til innstiller til vedtak 
i saker som skal behandles i 
politiske utvalg, formannskap og 
kommunestyre. 

• Ordfører kan oppnevne medlem 
til styre for kommunale bedrifter, 
institusjoner, IKS styrer og 
lignende.  

• Når et medlem av sittende styre 
får varig fritak kan ordfører peke 
ut nytt medlem 

• ”Ordførerparlamentarisme:” 
Kommunestyret kan med 4/5 
flertall vedta å skrive ut nyvalg 
på ordfører. Valget skal 
gjennomføres som direktevalg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 9 (§23) 
 
 
 
 
§§ 11 nr.2, 27 nr. 2 
a) 2.ledd,  
 
 
 
§ 65 nr. 3, 1 pkt. 
 
 
§ 9 nr. 1, 3. pkt. 
 
 
 
 
 



 •     
ALVDAL • Kommunestyret kan gi ordfører 

hastekompetanse 
 

§ 13 nr. 1   

GAUSDAL • ”Ordførerparlamentarisme” -
Ordførers rett til fratreden: 
Ordfører kan fratre som ordfører 
grunnet voteringsnederlag som 
svekker ordførers legitimitet og 
tillit i kommunestyret. 

• Kommunalt folkevalgt organ skal 
også kunne gi ordfører fullmakt 
til å ta avgjørelse i saker av 
prinsipiell betydning. 

• Ordfører kan delegere til 
rådmannen å treffe avgjørelser i 
enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke av prinsipiell betydning 

• Ordfører, får i tillegg til de andre 
som er nevnt i kl. § 13, 
hastekompetanse. 

• Ordfører kan avgjøre søknader 
om fritak fra politiske verv i 
valgperioden 

 
 

§ 9 nr. 1, 1. ledd, 
3. punktum 
 
 
 
 
§ 9 nr. 5 
 
 
 
 
§ 23 nr. 4 
 
 
 
§ 13 nr. 1 
 
 
§ 15 nr. 2 
 

• Avgjørelser om tildeling av 
bevilling for salg og skjenking 
av alkoholholdig drikk kan 
delegeres til ordfører 

Alkoholloven § 1-12 1. 
ledd, 1. punktum 1-7 
 
 
 
 

LYNGEN • Varaordfører skal utpekes av 
ordfører 

• Ordfører skal ha forslagsrett i 
folkevalgte organ 

• Ordfører skal også ha 

§ 9 
 
§ 9 nr. 4 
 
 
§ 13 nr. 1 

  



kompetanse til å avgjøre 
hastesaker 

• ”Ordførerparlamentarisme”: 
ordfører gis rett til å fratre ved 
voteringsnederlag. Den utløsende 
saken gis ny behandling i 
kommunestyret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 9 nr. 1, 1. ledd, 
3. pkt. 

 


