
KOMMUNELOVEN
Lovparagrafer med delegeringsforbud er ikke tatt med, da det er gitt

Paragrafer å ta stilling til Forslag

§3-2: Kommunevåpen og kommuneflagg Første avsnitt: delegeringsforbud. Tredje avsnitt til KD

§4-1: Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet Delegert KD

§5-4: Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere 

vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter KST - dette er selve delegeringshjemlen

§5-6: Formannskap og fylkesutvalg Første avsnitt: KST, delegeringsforbud. Andre-fjerde: FSK, femte: KST. 

§5-7: Utvalg Første, andre og femte avsnitt: KST, delegeringsforbud. Tredje og fjerde til utvalgene (PMU og TU)

§5-9: Kommunestyre og fylkestingskomiteer Sjette avsnitt: Komiteène, resten KST

§5-11: Partssammensatt utvalg KST

§6-1: Ordførers myndighet og oppgaver Andre og sjette avsnitt ligger til ordfører

§ 7-1: Konstituerende møte i KST og fylkesting Tredje ledd, valg av leder, til KST

§7-9: Uttreden og fritak Andre avsnitt til KST

§7-10: Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg Sjette avsnitt, siste setning, til KST

§8-8: Rett til sykepenger Delegeres kommunedirektør

§8-9: Rettigheter ved yrkesskade Delegeres kommunedirektør

§8-10: Permisjoner Delegeres kommunedirektør

§9-5: Styrets sammensetning KST

9-11: Daglig leder Ved opprettelse av foretaket må kommunestyret ta stilling til dette i vedtektene

§10-2: Kommuneråd og fylkesråd For tiden ikke aktuelt i Øyer - må vurderes hvis det blir aktuelt

§10-4: Valg av kommuneråd og fylkesråd For tiden ikke aktuelt i Øyer - må vurderes hvis det blir aktuelt

§ 10-5: Utpeking av kommunerådsleder eller fylkesrådsleder For tiden ikke aktuelt i Øyer - må vurderes hvis det blir aktuelt

§11-13: Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer For tiden ikke aktuelt i Øyer - må vurderes hvis det blir aktuelt

§ 13-1: Kommunedirektør, myndighet og oppgaver Delegeringshjemlen til KD, er delegert til tjenesteledere

§13-5: Pensjonsordning for ansatte KST

§ 14-3: Behandling av økonomiplan mm Tredje avsnitt: FSK, femte avsnitt: Kommunedirektøren

§14-5: Årsbudsjettets bindende virkning Første og andre avsnitt: KST, tredje og fjerde avsnitt: kommunedirektøren

§14-6: Årsregnskap og bokføring KST, utarbeides av kommunedirektøren, endelig vedtak i KST

§14-7: Årsberetning KST, utarbeides av kommunedirektøren, endelig vedtak i KST

§14-11: Inndekning av merforbruk KST

§14-13: Finans og gjeldsforvaltning Tredje avsnitt: Kommunedirektøren

14-14: Vilkår for å ta opp lån Første avsnitt: Kommunedirektøren, tredje avsnitt: KST, fjerde avsnitt: Kommunedirektøren. Rammene er gitt av KST

§14-15: Lån til egne investeringer KST

§14-16: Lån til andres investeringer KST

§14-17: Lån til videre utlån KST

§14-19: Garantier KST

§14-20: Pantsetting for andres gjeld KST

§14-21: Overdragelse av krav på skatter og avgifter KST

§14-22: Motregning Kommunedirektøren

§16-1: Rapportering til staten (KOSTRA) Kommunedirektøren

§17-1: Interkommunalt samarbeid KST

§20-1: Vertskommunesamarbeid KST

§20-2: Administrativt vertskommunesamarbeid KST

§20-3: Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd KST

§20-6: Klagebehandling KST

§20-8: Oppløsning og uttreden KST

§22-1: Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar KST

§23-1: Kontrollutvalget KST

§23-2: Kontrollutvalgets ansvar og myndighet Bestemmelsen er direkte delegert til kontrollutvalget

§23-3: Forvaltningsrevisjon Tredje avsnitt, andre setning: KST

§23-6: Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l KST

§24-2: Revisors ansvar og myndighet Kommunedirektøren

§25-1: Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen Kommunedirektøren, hjemmel for videre delegering

§25-2:  Rapportering Kommunedirektøren

§27-2: Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll Kommunedirektøren

§28-4: Kommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta tiltaksplan Kommunestyret

§30-3: Innsyn og undersøkelser Kommunedirektøren

Vise til kommunens økonomireglement


